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 اطية الشعبيةالجزائرية الديمقر الجمهورية 
 ث العلميتعليم العالي و البحوزارة ال

 تلمسان بكر بلقايد أبي جامعة

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 تاريـــــــــــخم الــــــــــقس
 

 

 اجلفر يف الشعر الشعيب اجلزائري
 (مجع و دراسة لنماذج من مشال الغرب اجلزائري )

   
 أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم يف األدب الشعيب

 

 إشراف األستاذ                           :  إعداد الطالب       
  ف شعيبـنونيڤم. د. ٲ                                    ني مصطفىابومد     

 

 ةـالمناقشة ـاء اللجنـأعض
      –رئيســــــــــا  -د زريـــوح عبد الحق   أستاذ التعليم العالي      جامعة تلمســــان    .أ -
   –مشرفا مقررا  -نونيـــف شعيــــب  أستاذ التعليم العالي     جامعة تلمســــان   ڤد م.أ -
       –عضوا مناقشا -جامعة باتنـــــــــــة   د العربــــــــي دحـــــــــــو   أستاذ التعليم العالي     .أ -
       -عضوا مناقشا -جامعة األغــواط   (     أ)ــــرــــعبد العليم بوفاتح   أستاذ محاض. د  -
   -عضوا مناقشا  –جامعة الجلفـــــة  (     أ)ـــــرــعبد القادر فيطــس   أستاذ محاض. د -
  –عضوة مناقشة  -ـان ــجامعة تلمس(     أ)محاضـرة نصيرة قشيــوش   أستاذة ( ة.)د -
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 شكر

 

 .من لم يشكر الّناس لم يشكر اهلل

و الصالة والسالم على نبينا  الحمد هلل،باسم اهلل و  
 .ابن عبد اهللمحمد 

اللهّم إّني اتضّرع إليك بجاهك األعظم و باسمك 

 أناألعظم و بأسمائك الحسنى ما نعلم منها و ما ال نعلم، 

، إّنك أنت العليم علما اوزدن اما ينفعن اوعلمن ابما علمتن افعنتن

 .الحكيم

    م بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم من قريب تقّدأ

و أخص بالذكر  عملعلى انجاز هذا ال يأو بعيد في مساعدت

السيد الفاضل األستاذ الدكتور الحاج شعيب األستاذ المشرف 

مقنونيف، الذي لم يبخل علينا بكل ما أوتَي من علم و تجربة 

، الصديق محلي عبد السالم الغالي و إرشاد و توجيه، كما أشكر 

 .الذي زّودنا بمعظم القصائد موضوع األطروحة
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 إهـــــــداء

 

الوالدين الكريمين الحاج الجياللي إلى  الجهدهدي هذا أ

 الوهيبي و الحاجة خضرة تومي

 و الزوجة المحترمة و  إلى أبنائي األعّزاء محمد دليل

 و مراد يغموراسن، و خضرا ليلى كريستين و زليخة فردوس 

  .التلمساني و إلى الصديق الوفّي و أبنائه كمال براهمي 

 

 

 

 

 

 

 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

9 
 

 المقدمـــــة
طيب نفحات بستان األدب الشعبي كلما استنشقت إحدى  لقد شّدني

زهرات قصائده العبقة واستهوتني ألوان أغراضه المختلفة أِلفت إحداها وغفلت عن 
معظمها وأنا الذي كنت أظن أنني قد نشأت في ربوعها، فأنبهر كلما طأطأت رأسي 

ر محدق، مبصرة إلى منبتها فأرى أزهارا في أشكال وألوان لم أألفها، بل لم تر لغي
لناظر ومفهمة لمستنشق غرسها صانع فأنبتها نباتا حسنا طوى له رب المكان الزمان 
طيا، فكان قاب قوسين يرى المستقبل و مستحدثاته، فساغها بين أشطر أبيات لم يراع 
فيها الوزن ضربا وال نغمة القوافي لحنا وال رقيق الكالم حسنا بل كل أتو طوعا في 

ستشرف صاحبها بعين بصيرة كشفت له من أسرار مستقبلها من قبل قصيدة جفرية، ا
عزيز حكيم، فصاغها صياغة منبهر غير مراع للبيان أو البديع ومحسناته ما اعتاد 

 .عليه الشعراء في أغراضهم
 

ولكم من هذا النفح قصائد جفرية للشيخ عيسى لغواطي والشيخ لحبيب 
بولطباڤ والشيخ الزناڤي والشيخ امحمد بن  ولد دحو و للشيخ بالوهراني والشيخ مبارك

عودة رحمهم اهلل رغم تباين الزمن، إاّل إلنفرادهم بهذا الغرض في األدب الشعبي 
 . الجزائري منذ القرن التاسع الهجري حسب علمنا

 

 : اإلشكالية

ال زال األدب الشعبي الجزائري في حاجة إلى أيدي باحثين تجمعه           
دراسته، ومن هذا المنطلق تحفزت إلظهار على غرض من أغراض  و صنفه ومن ثمة

هذا الشعر والوقوف عليه بعين ثاقبة و كشف لثام النسيان و الغبور عن صّناعه أال 
 ".الوقتية : " والمصطلح عليه في الشعر الشعبي الجزائري  بـ" الجفـر" وهو فن 
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ن هذا   الوقتية، قصيدة غرضها استشراف المستقبل من أحداث، شأ
وهو ( البيضا)وهو الغزل و( الخضرا ) وهو الهجاء و( التقشاب ) المصطلح شأن 

إلخ، ذلك ما أشرنا إليه في رسالتنا لنيل درجة الماجستير الموسومة بالِحَداء ... الوصف
 .  في الشعر الشعبي الجزائري، النڤادي والعايطي أنموذجين، جمع ودراسة

 
 : السؤال المطروح

 تنجيم؟ كشف أم في األدب الشعبي الجزائري تنبؤ أم  هل الجفر -
 

ن كانت شحيحة فإني مجبر على البحث والتحري وهذه  المصادر وا 
مهمتي ومبتغاي في تقصي الميدان للوقوف على القصائد الشعبية عند الحفاظ من 
الناس وبعض الشيوخ قصد استخراجها من الصدور وتدوينها والرجوع إلى بعض 

ي هي بحوزة الشعراء والحفاظ، واإلستعانة ببعض المراجع النظرية المهتمة الكنانيش الت
( ببليوغرافيا مختارة)مكتبة التراث الشعبي : بمصطلحات وتدوين الشعر الشعبي ككتاب

( مقاربة منهجية)للدكتور زريوح عبد الحق وكتاب مباحث في الشعر الملحون الجزائري 
 .للدكتور شعيب مڤنونيف

 
ات التي تلّقيتها وكسائر الباحثين في جمع الشعر الشعبي ورغم الصعوب

ن وجدوا فإن  نظرا لكونه شعرا شفويا قليل التدوين و الحفظ غالبية حّفاظه متوّفون وا 
التعامل معهم يجب أن يكون بكثير من الحيطة والذكاء في نقل الشعر وتباين 

على األصلي منه  مصطلحاته و ألفاظه من منطقة ألخرى وترجيحه وتصحيحه للوقوف
 .أو األقرب إليه ترجيحا، حرصا على األمانة العلمية

رة مادته دإّن هذا البحث األكاديمي لم يكن بالمهّمة السهلة نظرا لن  
الشعرية و التي لم يتم تدوينها، إاّل ما وجدته حصرا في كنانيش بعض المشايخ جازاهم 
ّفاظها، فضال عن ِقّلة الّدراسات  اهلل عّنا خيرا مع فقدان الكثير منها بزوال أصحابها و ح 

 . فيها 
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ومن ثمة إن هذا البحث أنجز في بابين اثنين مسبوقين بمدخل ومنتهيين 
ل نتائج البحث واإلستنتاج و قائمة للمصادر والمراجع و كل باب تتضمنه بخاتمة تشم

سّتة فصول، بحيث تناولت في الباب األول الجفر مصدره وموارده، تخلله أّول فصل 
بمبحثين اثنين لتأصيل الجفر عند مدرستي صحابة رسول اهلل وآل بيته بمسمياتهما 

مفاهيم عّدة علماء لكال المدرستين       األصلية تفاديا لكل التباس بحيث توّصلت إلى 
ابن منظور وابن خلدون والسيد صدر  وتعريفات لكلمة الجفر لغة واصطالحا، أمثال

و نظرا لمقام الجفر في المعتقد الديني، . الدين والمجلسي و محسن األمين وغيرهم
مما قد أبيت إاّل أن أتطرق إلى معتقدات أصلية غابرة في التاريخ إلستخالص الجفر 

الفصل الثاني هو الجفر في يشوبه من الّتأويالت واإلسقاطات، فكان موضوع 
الحدس والكهنة والتنجيم  :المعتقدات الدينية في خمسة مباحث تخللتها العناوين التالية

 . والفراسة واالستشراف
 

ونظرا إلرتباط الجفر بأصول الشريعة اإلسالمية عند مدرسة آل البيت   
الجفر  ء مدرسة الصحابة، قّدمت دراسة في فصل ثالث تحت عنوانوبعض من علما

 .المعجزة فالكرامة ثم المعونة واإلستدراجوالشرع اإلسالمي في أربعة مباحث أولها 
 

أما الفصل الرابع المعنون بالجفر عند السنة والذي خّص الصوفية 
ومفهومه ومّمن  باألساس وظفته في مبحثين اثنين أّوله ما ي وافق الجفر وهو الكشف

ظهر عندهم من الصحابة والّتابعين في مبحث ثاني تحت عنوان كرامات األولياء    
 .وقد خّص الخلفاء الراشدين وبعض من آل بيت النّبي صلى اهلل عليه و سّلم

 
وموازاة لما درسته عند طائفة السّنة في الجفر كان مثله لطائفة الشيعة 

يان أقسام الجفر في أربعة مباحث كان أّولها في فصل خامس توّصلت فيه إلى ِتب
الجامعة ثم الصحائف ومصحف فاطمة وأخيرا، ارتأيت أن أبّين بعض المفاهيم 
الخاطئة التي ارتبطت بالعناوين السابقة في المبحث الرابع تحت عنوان براءة الجفر مما 

 .نسب إليه ثم أضفت موضوعا ن سب إلى اإلمام جعفر الصادق دون تعليق
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د كان لزاما علّي لتقّدمي في دراسة موضوع الجفر إلى منتهاه، ما وق
الجفر وما يوافقه في القرآن يماثله في القرآن الكريم في فصل سادس تحت عنوان 

اسم اهلل األعظم أّما  الكريم والجانب العلمي في ثالثة مباحث أولها العلم الّلدني وثانيها
ب العلمي لما وافق الجفر فقد أشرت إليه في المبحث الثالث والذي كان عنوانه الجان

مجموعة من اإلختراعات الحديثة كاختراع الطائرات وأجهزة التلفزيون والتسجيل 
 .والهواتف وغيرها 
 

أما الباب الثاني فقد استدعى مّني دراسة لموضوع الجفر عند مشايخ   
ولته في ستة فصول في وشعراء في األدب الشعبي الجزائري للناحية الشمالية الغربية تنا

كل فصل منه أنموذجا استقرأت فيه الموضوع بكل خصائصه الشكلية والبنية الداللية 
والتركيبية وتحقيقها، إضافة إلى ترجمة الشيخ أو الشاعر، على سبيل اإلستدالل 

الشيخ سيدي : وهم -حسب ما توصلت إليه  -والحصر منذ القرن التاسع الهجري 
ولد دحو فين األغواط من أصول منطقة سعيدة والشيخ الحبيب الحاج عيسى لغواطي د

إبن منطقة   الزناڤي  سيدي بلعباس والشيخ بلوهراني دفين ماوسة بمعسكر والشيخ من
وسيدي امحمد بن عودة دفين غليزان وبعض من األعالم اكتفيت بتحقيق عين تموشنت 

بق التعّرض إلى قصائدهم دون التعرض إلى شرحها لتطابق موضوعاتها بالتي س
سيدي مبارك بولطباڤ دفين مدينة تلمسان وسيدي امحمد النجار الشريف : دراستها وهم

الشاعر امعمر بن عبيدة و مجهول الموطن وسيدي علي السنوسي دفين مدينة وهران
دفين منطقة مستغانم والحاج خالد بن احمد من ناحية سيدي بلعباس وسيدي بوزيان 

 .ي بلعباسدفين منطقة زفيزف بسيد
لقد استدعى األمر في بحثي هذا، الّرجوع إلى دواوين الشعر الشعبي 
البدوي على الخصوص، أمثال ديوان سيدي لخضر بلخلوف والمنداسي وكتاب الكنز 
المكنون في الشعر الملحون، فضال عن الدراسات األكاديمية التي أنارت لي الطريق 

عبي العربي، الملحون الجزائري إيقاعه في مسائل الخصائص الشكلية، مثل الشعر الش
 .وبحوره و أشكاله واألسس الفنية لإلبداع العربي إضافة إلى ما ذكرناه سابقا
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كما ال يفوتني أن أشير إلى الرصيد العلمي الذي ساعدني في بحثي 
خاصة من جانب المعتقد، دراساتي الجامعية بمعهد الحضارة اإلسالمية، التي تخّرجت 

لليسانس اختصاص الشريعة والقانون واستفادتي من توظيف كتب التراث منه بشهادة ا
بن منظور والمجلسي وغيرهم، وكّل الأمثال المسعودي وابن خلدون والمعجم الكبير 

ذلك كان تحت إشراف ومؤازرة أستاذي الكريم الدكتور مڤنونيف شعيب، الذي لم يتوان 
سداء النصيحة  والبيان والتوجيه وذلك إلثراء الساحة ولم يبخل في مّدي يد المساعدة وا 

 .األدبية والفضاء الجامعي باستقراء جديد لتراث الشعر الشعبي الجزائري
 

ن كنت  ،وفي األخير أّول من أسهب في هذا  -في اعتقادي  -وا 
ّنما آمل أن يكون بحثي  الموضوع بالّدراسة، ال أّدعي فيه الكمال والكلمة الفصل وا 

وتفتح آفاقا للباحثين والّدارسين من بعدي، فيه وفي غيره من  شعلة أولى تنير طريقا
 . المواضيع إثراء لعلوم األدب الشعبي الجزائري

 
 

 اإلمضــــــــاء                                 
 ني مصطفىاالطالب بومد                         

     6102جوان  10: سعيدة يوم                                      
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 الباب األّول  
 

 اجلفر مصدره و موارده

 مفهوم و تأصيل اجلفر :الفصل األول 

 اجلفر يف املعتقدات الدينية :الفصل  الثاني 
 
 

 

 

 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

15 
 

     

 الفصل األول 

 مفهوم و تأصيل اجلفر

 تعريفه عند طائفة السّنة  :األول املبحث

 عند ابن منظور -                               

 عند ابن خلدون -                               

 تعريفه عند طائفة الشيعة:  املبحث الثاني

  السيد صدر الدينعند  -                               

  حمسن أمنيعند  -                               

 اجمللسيعند  -                               
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 السنّــــةطائفة  عند تعريف الجفر –المبحث األول 

 عند ابن منظور -
   بكل معانيها  شرحا لغويا بإسهاب كلمة الجفرشرح إبن منظور و  لقد

 كبر جوف البطن من اإلشباعاإلنتفاخ و التي غلب عليها معنى مدلوالتها عند العرب و و 
 :    أو البعير فقال الشاة أو البقر عند الغالم و

الجفر من أوالد الشاء اذا َعظ َم واستكرش قال ابوعبيد اذا بلغ ولد " 
ز أربعة أشهر وَجَفَر َجْنباه  وف ِصَل عن أمه اخذ في الرعْي فهو جفر والجمع اعالم

ستجفَر قال ابن االعرابي إنما ذلك ألربعة  أجفار وجفار وجفرٌة واألنثى جفرٌة وقد جفَر وا 
 .خمسة من يوم ولد وأ أشهر

والجدي بعدما يفطم  الصغير   الجمل  الَجفر   :استطرد إبن األعرابي قائالو 
َناق  التي شبعت من الَبْقِل والشجر واستغنت عن أمها وقد الجفرة  العِ و  .شهرأابن ستة 

 .جفرت واستجفرت
النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت َيِشب  في  1وفي حديث حليمة ِظْئرِ  

 .اليوم َشَبَب الصبى في الشهر فبلغ سًتا وهو َجف رٌ 
الَجْفر   ذا قوى على االكل وإثير إستجفر الصبي ألابن ا جاء في قولو 

الصبي اذا انتفج لحمه وأكل وصارت له كرش واالنثى َجْفَرٌة وقد استجفر وتجفر 
الجفرة  َجْوف  الصدر وقيل ما يجع البطن  و ،كل شيءوالمجفر  العظيم الجنبين من 

 .2والجنبين وقيل هو منحنى الضلوع وكذلك هو من الفرس وغيره
 :قال الَجعدي  

 "َعْل سَ ُجْفَرًة الْمحَزِم منُه فَ * ُمْرَهف   ير  َفتًا ِبطر                            
 

                                                           

 . المرأة التي ت رضع غير ولدها و ي قصد بها حليمة السعدية: الِظْئر  1

 . 312ص  الدار المصرية للتأليف والترجمة، مجلد لسان العرب، ابن منظور، 2
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لم ي شر ابن منظور في معجمه إلى المعنى اإلصالحي للجفر و ما آل إليه           
من علٍم في الغيبيات كما أشار إليه غيره، أصحاب المعاجم أمثال، إبن خلدون في 

 .  كتاب الِعبر و ديوان المبتدأ و الخبر

 دونــــعند ابن خل   -
    لكلمة تفصيل للمعنى الّلغوي و اإلصطالحي شرح وتأويل و ورد 

قد سبقها شرح وافر كانت مقدمة له من الكهانة و التنجيم و ما كان للعرب الجفر، و 
من  11-11-11-11-11من أخبار في ذلك قبل اإلسالم و بعده، تخللته الصفحات 

 .1المجّلد األول

واهلل . ووقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك، مستندهم فيه
ال ينكر من غيرهم من األولياء اعلم، الكشف بما كانوا عليه من الوالية وان كان بمثله 

فهم أولى الناس " إن فيكم محدثين: "، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم في ذويهم وأعقابهم
وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على . موهوبةبهذه الرتب الشريفة والكرامات ال

العلوم واالصطالحات، وترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العربي، فأكثر معتمدهم في 
ذلك كالم المنجمين في الملك والدول وسائر األمور العامة من القرانات ، وفي المواليد 

 . الفلك، عند حدوثهاوالمسائل وسائر األمور الخاصة  من الطوالع لها، وهي شكل 
 

لم يستبعد إبن خلدون أن يكون ألهل البيت مثل هذه الكرامات للمعنى 
اإلصطالحي للجفر، إاّل أنه شّكك في استغالل المنجمين في تأويل كالمهم مّما قد 

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص الى : " ي بطله، فأضاف إلى كالمه
م ذلك كله من طريق االثار والنجوم ال يزيدون على كتاب الجفر ويزعمون ان فيه عل

 . " ذلك، وال يعرفون أصل ذلك وال مستنده
                                                           

و من  أيام العرب والحجم والبربر منالعبر وديوان المبتدأ والخبر كتاب  ،العالمة ابن خلدون  1 
  .12الفصل  ،المجلد األول ،من ذوي السلطان األكبرسايرهم 
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هو خلدون إلى جعفر الصادق و  نأما عن مصدر الجفر فقد ارجعه اب
         من ولد سيدنا الحسين إبن علي و ابن السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنهم 

ة اإلمام السادس في سلسلة األئمة اإلثني عشر الذي يعتبره الشيعوارضاهم أجمعين، و 
وهو راس  - رون بن سعيد العجلياهواعلم ان كتاب الجفر  كان أصله  ان : " بقوله
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق، وفيه علم ما سيقع الهل البيت   - الزيدية

وقع ذلك لجعفر ونظائره من . على العموم ولبعض االشخاص ومنهم على الخصوص 
وكان مكتوبا عند . الذي يقع لمثلهم من األولياء طريق الكرامة والكشفرجاالتهم على 

وكتبه، وسماه الجفر باسم الجلد جعفر في جلد ثور صغير ، فرواه عنه هرون العجلي 
الذي كتب عليه، الن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا االسم علما على هذا 

 ." الكتاب عندهم
 
شواذ ن خلدون أن هذا الكتاب فيه علم وغرائب من المعاني  و يشير إبو 

بن خلدون امن الكلمات، لكنه مجهول السند و الرواية و في نفس الوقت، لم ينف 
هذا الكتاب إذا ثبت سنده لسيدنا جعفر الصادق و هو من خير بطن بطن النبوة  ةصح

من غرائب المعاني مروية عن وكان فيه تفسير القران وما في باطنه : " والرسالة قائال
وانما يظهر منه شواذ   وهذا الكتاب لم تتصل روايته وال عرف عينه. جعفر الصادق

صح السند الى جعفر الصادق لكان فيه نعم ولو . من الكلمات ال يصحبها دليل
هل الكرامات ، وقد صح عنه انه كان يحذر أو من رجال قومه، فهم أالمستند من نفسه 

وقد حذر يحيى ابن عمه زيد من . بعض قرابته بوقائع تكون لهم، فتصح كما يقول
واذا كانت الكرامة تقع . مصرعه وعصاه، فخرج وقتل  بالجوزجان كما هو معروف

تشهد صل الكريم ألوعناية من اهلل بالغيرهم فما ظنك بهم علما ودينا واثارا من النبوة، 
 . " حدأ إلىهل البيت كثير من هذا الكالم غير منسوب أوقد ينقل بين  ،لفروعه الطيبة
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ب تإن الك: "ي نكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل الجفر بقولهو 
      جهه أو غيره من أهل البيت في األخبار المنسوبة إلى علٍي كرم اهلل و 

 " 1غير ذلكالت، كّلها كذب مثل كتاب الجفر و بالمستقب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12، منهاج السنة النبوية، ص (الفية)نقال عن   1
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 الشيعة طائفة تعريف الجفر عند: المبحث الثاني
 

الشيعة، على معنى الجفر و  1ق الشّراح اللغويون عند طائفتي السنةإتف
و بعير كان أو ثور أجلد شاة بالِجلد و أضاف بعضهم في المعنى اإلصطالحي، كونه 

طلق الجفر على العلم الدى أقد  العصر، ويتخذ لكتابة العلم فيه لقلة الورق في ذلك 
للكتب المدون  هل البيت وعاء للسالح وأئمة من أل، وقد اتخذ منه امجازاودع فيه أ

هل البيت على العموم، ولبعض ألفيه علم ما سيقع ، أّن فيها العلوم كما تشير الروايات
 .شخاص منهم على الخصوصألا

 :العالء المعري بقوله بوأشار ألى هذا الجفر ا  و               
 تاهم علمهم في جلد جفر أ       ل البيت لماآلوا ـــلقد عجب         
 2رــــــــــفـكل عامرة وق ى بهتر       فمراة المنجم وهي صغرى         

 :الجفر حقيقته، وما قيل عنه 
بالحديث عن ودائع النبوة، وقد وقع لعدد من الباحثين ' الجفر'اقترن ذكر 

الذي  " عليه السالم"في بيان المقصود منه، فمنهم من اعتقد أنه نفس كتاب علي  خلط
صلى اهلل عليه "مالء رسول الّله إفيه الحالل والحرام وأنه صحيفة طولها سبعون ذراعًا ب

 ".عليه السالم"وخط علي " وآله
 .ومنهم من قال أنه كتاب يتضمن علم الحروف، وأنه كتب بشكل مرموز

   أن الجفر والجامعة عبارة عن العلم االجمالي بلوح  وزعم جماعة
 .القضاء والقدر

                                                           
 .المالكية، الشافعية، الحنفية و الحنبلية: أهل السنة هم أصحاب المذاهب األربعة  1
مام جعفر الصادق، قال ذلك الشبلنجي إلنه مما يعلمه اأهل السنة الجفر و أوذكر بعض علماء   2

 .فائدة، وفي حياة الحيوان الكبرى 121في نور االبصار ص 
مام جعفر الصادق إلوكتاب الجفر كتبه ا» :دب الكتابأوقال ابن قتيبة في كتاب 

 .«بن محمد الباقر فيه كل ما يحتاجون الى علمه الى يوم القيامة
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          وادعى آخرون أن الجفر كتاب كتبه االمام جعفر الصادق
 .لشيعته" عليه السالم"

 :الجفر في اللّغة 
  .المصادر مع التي أوردها شّراح طائفة السّنةلقد تطابقت الشروحات و 

     أّما المعنى اإلصطالحي المراد به علم أورثه النبّي صلى اهلل عليه 
يعة كما ورد عند طائفة سلم و خّص به آل بيته فقد اخت لف في محتواه عند طائفة الشو 

ند اإلمام الصادق رضي و إن كان قد انتهى ع إلى حٍد بعيد في مصدره ااّتفقالسّنة، و 
  بإنصاف فإّن علماء طائفة الشيعة كان لهم باع كبير و نه اّل أإعليه السالم، اهلل عنه و 

هم مع أنهم يعترفون أنه لم تفسير غزير و تواتر موثوق للجفر ضبط باألحاديث عندو 
بعض الصحابة األئمة المعصومين من آل البيت و  لم يطلع على محتواه أحد غيريره و 

خر الزمان المتفق آج الذين سيأتي ذكرهم و قد انتهى عند اإلمام المنتظر الذي يخر 
 .عليه إجماعا من جميع طوائف اإلسالم

  : 1الجفر في حديث أئمة أهل البيت 

، أنهم "عليهم السالم"يستفاد من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 
أحدهما أطلق عليه إسم الجفر " صلى اهلل عليه وآله"يتوارثون جفرين عن رسول الّله 

األول يحوي كتبًا وصحفًا، والثاني يتضمن سالح فاألبيض واآلخر إسم الجفر األحمر، 
 ".صلى اهلل عليه وآله"رسول الّله 

أو كتب  علم األولين واآلخرين أو جميع العلوم أنهل النصوص تدو 
" عليه السالم"األنبياء أو علم النبيين والوصيين، ولغير ذلك من الكتب ككتاب علـي 

الذي عّبر عنه بالحالل والحرام، ومصحف فاطمـة الذي قد يعبر عنـه أحيانًا بعلـم ما 
 .كان وما يكون وأمثال ذلك

                                                           
سورة  ﴾إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرِّجس أهل البيت و يطهِّركم تطهيرا ﴿: قال اهلل تعالى  1

 .22األحزاب، اآلية 
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حتوي على كتب األنبياء واألوصياء السابقين من جهة ي األول أن البّينو 
عليه "على علّي " صلى اهلل عليه وآله"والكتب والصحائف التي أمالها رسول اهلل 

 . ومصحف فاطمة المتضمن لعلم ما يكون إلى يوم القيامة" السالم

 1عند السيد صدر الدين -
الجفر أو جفر علي عليه السالم اسم كتاب منسوب تاريخيًا إلى اإلمام 

، وكثيرًا ما تتناقل األوساط الشعبية، روايات وأحاديث وقصصًا (عليه السالم)علي 
تجنح في الخيال وتنسبها إليه، وقد استفاد بعض الوّضاعين والتجار من هذا الجو 

 . لحقيقةفطبعوا كتابًا بهذا االسم يبعد محتواها عن ا
وجه آخر من كونه مصطلحًا ال يفهمه إال ذوو االختصاص، وال يمكن ب

سخف عقيدي، وال و ال تبسيطه للجمهور إال في مراحل، وليس في سريته، بعد، 
     انحراف باطني، وال تخريف دعائي، وال اتجاه أرستقراطي، كما يرجف بها من 

 . يراها، أو شاء أن يراها نسيج أساطير
 :طالحفي االص

أماله رسول )والجفر في االصطالح حقيقة جديدة تعني نوعًا من العلم 
ال العلم بالمغيبات، وال العلم بالحوادث علي بخطه  هاهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكتب

 . إلى انقضاء العالم كما يفهم ذلك المرجفون
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .في الستينات( النهج)الراحل، المقالة التي نشرها في مجلته المتوقفة  صدر الدين شرف الدين 1 
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 عند السيد محسن أميــــن -

   (أعيان الشيعة: )في موسوعته عن الرجال 1السيد محسن األمينقال 
وأما عد الجفر علمًا من العلوم يستنبط منه علم الحوادث المغيبة كما يفهم من " 
ما يؤيده،  ىوغيره، وكما ارتكز في أذهان بعض الناس، فلم نطلع عل( كشف الظنون)

م متسالم ومهما كان فوجود كتاب يسمى بالجفر منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السال
 . " عليه بين الشيعة وأهل السنة

علم يدعي :  2(علم الحروف)ويسمى ( علم الجفر: )وقال في المنجد 
 . أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم

 
 عند المجلســــــــي -

كتاب اتفق العلماء : الجفر الجامع( )تذكرة األئمة)في  المجلسيوقال 
وفصل القول فيه، محصيًا ما ( عليه السالم)نه كان عند أمير المؤمنين علي أعلى 

صفحة  ثمانية وعشرونفصاًل يأتي الفصل منها في  ثمانية وعشرونبقي منه في 
وال يعلم ما : )ويتابع معلقًا بقوله(. أو سطراً  جزاء ثمانية وعشرونوالصفحة تأتي في 

 (.كتب فيه إال اهلل واألئمة ومن علمهم إمام معصوم
وأنه كان ( عليه السالم)انتهى إلى اإلمام الصادق ( الجفر)وتواتر أن  

 .يرجع إليه في بعض ما يرفع إليه من مشكالت
 
بويًا أماله الرسول نفى في تعريفه أن يكون قرآنًا مؤكدًا كونه علمًا ن و قد 

، وكتبه علي بيده، وانه اطلع عليه بعض أصحابه كمحمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)

                                                           

 ـ 341ص ، 4ط، القسم األول ،الجزء األول أعيان الشيعة، ،السيد محسن األمين  1
يقصد بالحروف حروف االسم األعظم المفصل توزيعها على األنبياء في أحاديث روتها كتب    2

 (.تذكرة األئمة)الحديث وجمعها المجلسي في 

http://www.alhassanain.com/arabic/magazin/noor_al_islam/29-30/6.html#1
http://www.alhassanain.com/arabic/magazin/noor_al_islam/29-30/6.html#1
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عليه )بن مسلم، وزرارة، وكان غيرهما كأبي بصير رآه من قبل عند اإلمام الباقر 
 .1، فيما يرويه الكليني والصدوق والطوسي في صحاحهم(السالم

 
ن كان قد أخذنا في بحثنا ما ير و  اه اإلمامية في الجفر ليس من باب ا 

مذهب اإلمام جعفر الصادق عليه السالم الذي يرجع له )تشدد أصحاب هذا المذهب 
قيق علمائه في مثل هذه المسائل تدولكن تمحص و ( اإلسالم علم الجفرغالبية طوائف 

ن كان أصحاب المذهب يرون أن الوغيرها و  أن تشيع هو اإلمامية اإلثني عشرية و ا 
ق الم لحقة بالشيعة في كتب الملل و النحلالِفر 

 .عادة ليست هي من التشّيع في شيء 2
 

هم مطّبقوا مذهب اإلمام جعفر ابن محمد  3فالشيعة كما يراها اإلمامية
عليهما السالم الصاعد بمذهب علي عليه السالم المنقول عن محمد رسول اهلل صلى 

 .سالمة وعيٍ اهلل عليه وسلم مباشرة و بدّقة و 
                                                           

الكافي للكليني، ومن ال يحضره الفقيه للصدوق، وتهذيب : صحاح الحديث عند الشيعة هي  1
 .األحكام واالستبصار للطوسي

محمد . الشهرستاني ابن حزم، الفصل في الملل و األهواء و النحل و بهامشه الملل و النحل، ط  2
 . 1241علي صبيح، 

فرقة من الشيعة يبرؤون و برفضون : اإلمامية. اإلمامة عند الشيعة بمنزلة الخالفة عند السّنة  3
د فاطمة بالنّص عليهم    و يقدذمون عليًا و ينسبون اإلمامة إلى ول( أبو بكر و عمر)الشيخين 

واحدًا بعد واحد باشتراط معرفة اإلمام و تعيينه في اإليمان، و هم األئمة المعصومون اإلثنى عشر 
الذين ينسبون اإلمامة من بعد جعفر الصادق إلى إبنه ( الباطنية)و منهم فرقة اإلسماعيلية 

حمد الحبيب ثم إبنه عبد اهلل إسماعيل ثم إبنه محمد المكتوم ثم إبه جعفر الصادق ثم إبنه م
المهدي، و فرقة تسمى الزيدية، الذين ينسبون اإلمامة إلى ولد فاطمة باإلختيار من الشيوخ بشرط 
أن يكون اإلمام عالما زاهدا جوادا شجاعا داعيا إلى إمامته نسبة إلى صاحب المذهب زيد ابن علي 

مى الواقفية الذين يعتقدون أن اإلاله حّل في زين العابدين ابن الحسين أخو محمد الباقر، و فرقة تس
الذات البشرية لألئمة و هذا الرأي يوافق مذهب النصارى في عيسى ابن مريم عليهما السالم، وهم 
يؤمنون بالتناسخ في األرواح لروح اإلمام تنتقل من إمام إلى آخر، و فرقة تدعى الكسانية الذين 

، فرقة ساقوها من (و س ّموا بالهاشمية)ة إلى إبنه أبي هاشم ساقوا اإلمامة من بعد محمد ابن الحنفي
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وقد اعتبر اإلمامية أن غيرهم ممن ينتسبون إلى الشيعة منحرفون انحرافا 
 .1ال يصم الشيعة ولكنه يسم من يخملهم غرائب غيرهم بالجهل

 
ذاتها تحتوي ما  أّن الرواية الشيعيةوأضاف أن التشّيع كٌل ال يتجزء و 

 .أّنه ليس كل ما في صحاح الشيعة معتبريسقطه التشّيع و 
كمخلفات  2م التشّيع من خالل اعتماد مصادر األمويةقال أيضا إن فهو 

 .    ابن تيمية عمل جائرابن حزم وابن خلدون و 
 

كل شيء مردود إلى كتاب اهلل : )يقول اإلمام الصادق عليه السالم
والسنة، وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف، ال تقبلوا علينا خالف القرآن، فإنا 

القرآن والسنة، إنا عن اهلل وعن رسوله نتحدث، فإذا أتاكم من  إن تحدثنا حدثنا بموافقة
يحدثكم بخالف ذلك فردوه، إن لكالمنا حقيقة، وعليه نورًا ، فما ال حقيقة له، وال نور 

 (.عليه، فذلك قول الشيطان
ية عن الجفر و إرجاع الكلِّ و ربطه بالقرآن و    هذا الخبر دليل نفي السرِّ

الخبر، فإذا اصطدم أحدهما بالقرآن فهناك خلل في صحته وبين الحديث و  والحديث
 : ويظيف بقوله

                                                                                                                                                                          

بعده إلى أخيه علي ثم إبنه الحسن ابن علي، و فرقة إلى أبي هاشم الذي أوصى باإلمامة إلى 
محمد ابن علي ابن عبد اهلل ابن عباس، و التي سيقت من محّمد إلى أخيه إبراهيم ثم أخيه عبد اهلل 

 .   نصورالسّفاح ثم إبنه جعفر الم
، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، أعيان الشيعة العاملي الحسيني، السيد محسن األمين  1

 .م1111 -هــ 401لبنان، سنة 
ومذاهب أهل السنة شيء آخر، فهذه المذاهب الكريمة شيء ( األموية)من الغني عن البيان أن   2

في رأي، وال تفارق الشيعة في أساس، أما األموية فرابطة عائلية تحولت إلى ( األموية)ال تالقي 
 .حركة سياسية عنصرية مخربة ثار عليها في صميمها عمر بن عبد العزيز ونادى بفسادها
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أبيض وأحمر، وجفرًا جامعًا ولعل : فإن األحاديث تذكر الجفر جفرين" 
  نوع للسلم، ونوع للحرب : التلوين مستمد من المحتوى المقسم إلى نوعين من التقنين
لى ما أو هو تنويع بحسب الثبات والتطور وتقسيم إلى ما هو  مرحلي من األحكام، وا 

هو أبدي يخضع التغيرات إلى قواعده ونصوصه، أما الجفر الجامع فلعله مل يجمع 
       وتضيف كتب الحديث إلى هذا كتاب علي . بين الجفرين، فيأتي موحدًا ال ثالثاً 

يلفت النظر في وصف . و صحيفة الفرائض و مصحف فاطمة و الجامعة و الصحيفة
بمزيتين  و هذه الفصول والصفات الدالة على كتاب واحد، انها تشتركالكتب، أ هذه

 :رئيسيتين
التأكيد الملح على أنها كلها ـ ويذكر كل منها منفردًا ـ مما أماله : أوالهما

 .رسول اهلل بفمه، وكتبه علي بخط يده، وسنعرف سبب اإللحاح بعد قليل
احتمال كونها كتابًا  إتحادهما بالموضوع، األمر الذي أبدى لنا: ثانيهما

واحدًا احتمااًل غير ساقط االعتبار، ويوجه اعتباره مجيء بعض هذه األسماء في 
فالجامعة والصحيفة ـ مثاًل ـ طوالهما سبعون ذراعًا، نعم هناك . الوصف موحد الحجم

تفاوت بينهما أحيانًا بعدد الفصول والصفحات والسطور، غير أن هذا ال ينفي االحتمال 
، إذ قد يكون ناجمًا من نسخ متأخرة نقلت إليها عن الجلود التي كتبت عليها في السابق

األصل، وخالفتها بالتأليف وحجم األديم والخط الذي أدركه التطور خالل القرن األول 
 ".1على يد أبي األسود الدؤلي بإرشاد علي عليه السالم كاتب الجفر وأبرع الخطاطين

                                                           
يبرز تاريخ النحو والخط ألبي األسود في تنقيط الخط وتشكيله معاناة فنان يتلمس النغم في   1

مخارج الصوت ويتشكل به في حالة وضع حقيقي عسير، كما تبرز له صورة مكتشف وهو يراقب 
( النحو)في سبيل التقعيد، وهو فيهما تلميذ علي واضع  الدخيل،( اللحن)تغيرات الكلمة في ظاهرات 

إن عليًا أرشده إلى : ـ كما في ترجمته من وفيات األعيان ـ  الدؤلي يقول أبو األسود. ومطور الخط
وفي كتاب . تحسين الخط مربوطًا بقواعد النحو التي علمه إياها من أجل صيانة الكلمة العربية

إن عليًا من الخلفاء الراشدين : )الذي ال يرى اكتشاف النحو عماًل جديرًا باالعتزاز( عقيدة الشيعة)
ينقل هذا عن المستشرق (. ت القياس عن إدراك الفرق بين كافاته الكوفيةكان خطاطًا تعجز آال

عقيدة . 12راجع ص.  riesungen: من كتابه 1الباب  2الفصل  11ص (غولدتسيهر)األلماني 
 .وهكذا تتوافق وتنسجم أناقة االتقان في قدرات علي المختلفة. الشيعة
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 :رــــــــقسام الجفأ -
 :  قسموا الجفر إلى أربعة أقسام وقد

 
نبياء والوصيين ألدم فيه علوم اأوعاء من وهو : 1الجفر االبيض -1

سرائيل كصحف ابراهيم وتوراة موسى، وزابور داود إوعلم العلماء الذين مضوا من بني 
وانجيل عيسى عليهم السالم وغيرها، فهو مضاف الى انه كتب فيه علم الحوادث 

 .التي دونت فيها العلوم وجعل وعاء للكتب
وفيه علم الحوادث ، وجعل وعاء للسالح، وتسمية : 2الجفر االحمر -3

االول باالبيض في مقابل ماقصد من تسمية للثاني باالحمر، اذ تسميته باالحمر الن 
فيه ذكر الحوادث الدموية والحروب، وفي كال الجفرين علم الحوادث وماسيجري وسوف 

 .والباليا يجري ، وعلم المنايا

والذي يتحصل من ذلك كله ان الجفر موجود عند االئمة من اهل البيت 
، وان فيه علم الحوادث وغيرها، واما كيفية استنباط الحوادث الغيبية 3رضوان اهلل عليهم

منه وانه يكون على طريقة الحروف او االخبار، فلم يظهر ذلك الخواننا علماء الشيعة 
 .يمكن انكاره لتواتر الروايات فيهاالمامية، ومن ثم فال 

قال لي أبو الحسن يعني : "عن نعيم ابن قابوس قال: الجفر الثالث -2
علي أكبر إبني، آخر ولدي و أسمعهم لقولي و أطوعهم : موسى الكاظم عليه السالم

 ". 4الجفر معي و ليس ينظر فيه إاّل نبي أو وصي نبي الكتابألمري، ينظر 

                                                           
 .و يسمى أيضا بالجفر األكبر  1
 .ا بالجفر األصغرو يسمى أيض  2
وتستفاد هذه التسمية من الروايات، وان عبد اهلل بن الحسن وغيره من بني الحسن كانوا يعلمون   3

بوجود الجفر عند االمام الصادق رضي اهلل عنه، ولكنهم كانوا يوهنون من امره الن فيه ان الخالفة 
 .التكون لهم وانهم اليفلحون اذا خرجوا طالبين لها

4
 .ورد في المصدر و لعله خطأ من الناسخ و الصحيح كاب الجفرهكذا  -  
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إني نظرت : "عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قالعن سدير الصيرفي 
   في كات الجفر صبيحة هذا اليوم، و هو الكتاب المشتمل على علم الباليا و الرزايا 

 "1و علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة 

إن عندي : سمعت أبا عبد اهلل يقول: "عن الحسين ابن أبي العالء قال
وود وتوراة موسى زابور دا: ي شيء فيه ؟ قال عليه السالمفأ: الجفر األبيض، قال قلت

فاطمة، ما أزعموا أن فيه مصحف و إنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحالل والحرام و 
دة و نصف الِجلالِجلدة و  ال نحتاج إلى أحد، حّتى فيهقرآن، وفيه مايحتاج الناس إلينا و 

أي شىء في الجفر و  :قلتعندي الجفر األحمر قال، ربع الِجلدة وأرش الخدش، و 
ذلك إّنما ي فتح للدِم، يفتح ه صاحب السيف السالح، و : مر ؟ قال عليه السالماألح
 ." 2للقتل

فإّنه ِجلد : "... ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم: الجفر الرابع -4
    ثوٍر مدبوٍغ كالِجراب، فيه كتب و علم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيام من حالل
وحرام، أماله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بخط علٍي عليه السالم، وفيه مصحف 

                                                                                                                                                                          

 ، دار الصفوة، بيروت لبنان3001، 1الشيخ أكرم بركات، كتاب حقيقة الجفر عند الشيعة، ط  -  
، مجموعة الحديث الشيعية، قسم الفقه، الطبعة بصائر الدرجات ،الصفارمحمد ابن الحسن   1

 .111و  111، ص طهران، منشورات األعلميش، مطبعة األحمدي،  1213، 1404
في كشف الغمة، ( ينظر معي في كتاب الجفر و الجامعة)و قد ورد هذا الحديث بصيغة  -

 31، حديث 30، ص 41و في، بحار األنوار، ج  -11، ص 2ج 
، منشورات مؤسسة (أحد الكتب األربعة عند الشيعة) الكافي ،الكلينيالشيخ محمد ابن يعقوب   2

 .340ص . هـــ1411النشر اإلسالمي، طبع قم، إيران، 
الجامعة لدرر أخبار الئمة األطهار، إحياء  ،بحار األنوار ،المجلسيمحمد باقر ابن محمد تقي  -

 .21و  21، ص 13ج  ،الكتب اإلسالمية
مجموعة الحديث الشيعية، قسم الفقه، الطبعة ، بصائر الدرجات ،الصفارمحمد ابن الحسن  -

 .111و  110، ص .411/ ش، مطبعة األحمدي، طهران، منشورات األعلمي 1213، 1404
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    وِلواه  فاطمة ما فيه آية من القرآن، و إّن عندي لخاتم رسول اهلل و ِدرع ه و سيفه  
 ". 1وعندي الجفر على رغم أنف من زعم

 ومن خالل هذه الروايات يّتضح أن األجفار األربعة هي جفر واحد    
  . وما كانت أربعٌة إاّل في شكل الِجلد و ليس م حتواه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

، مجموعة الحديث الشيعية، قسم الفقه، الطبعة بصائر الدرجات ،الصفارمحمد ابن الحسن   1 -
 . 110ص  ،411/ ش، مطبعة األحمدي، طهران، منشورات األعلمي 1213، 1404



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

30 
 

 الجفـــر بين اإلقـــرار واإلنكـــــار
لقد أنكر البعض من علماء طائفة السّنة الجفَر، بينما يعتقده كّل علماء 

ن خصوصيات طائفة الشيعة، حيث أرجع المنكرون أنه علم يتعّلق بالغيب، الذي هو م
قد أّيد بعض أنبيائه لتثبيت رساالتهم، و نسبة هذا العلم إلى األئمة اهلل سبحانه وتعالى و 
موهبًة دون بحث رفعهم به إلهاما و يريف رضوان اهلل عليهم، يمّيزهم و من أهل البيت الش

 .  أو طلب فيخرجهم من صفتهم البشرية

عتقدون ِعلم السنة الذين يذلك المؤيدون من علماء الشيعة و  لقد رّد علىو 
إن فيكم ) :ل البيت أّنهم صفوة بيت النبّوة، وقد قال النبّي صلى اهلل عليه وسّلمالجفر آِل 
األولياء فهل ي ستكَثر ذلك عن آل ه العلوم عند الصحابة و ثبت الكثير من هذو  (َلم حِدثين

استداع محمد صلى اهلل عليه وسلم؟ فلهم القابلية الموهوبة من اهلل عّز وجّل تؤهلهم في 
الذي خّص اهلل به سيدنا الخضر عليه  يعلم النبي، فهو علم من فيِض العلم اللد ن
 . يبه أحداغشرك اهلل في السالم وغيره من ارتضاهم ولم يكن نبيا وال ي  
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 الفصل  الثاني

 اجلفر يف املعتقدات الدينية

الكهنة -املبحث األول   

التنجيم -املبحث الثاني   

احلدس -املبحث الثالث   

الفراسة -املبحث الرابع   

االستشراف -املبحث اخلامس   
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 :ةــــــالكهن –المبحث األول 

 القيافة، الزجر و العرافة، الفأل، الطيرة، الرؤيا 

 1ةــــــــــالكهان

    عرف العرب كغيرهم من الشعوب الكهانة وكان لها رجالها، تصد ق  
فأبدلهم اهلل الباطل بالحق وكان ذلك  فيهم إلى أن جاء اإلسالموت خطىء فكانت فاشية 
 . من معجزات النبّوة وآياتها

التي كانت من الكهانة والتي ع رف  هومن أخبار ، سطيحمن بين الكّهان و 
عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما يزعمون  ورد عليه حيثبها هذا الخبر 

رأى ابال صعابا تقود خيال عرابا قد قطعت دجله  الموبذانبما جاء ألجله وذلك أن 
بذلك فتصبر كسرى تشجعا ثم رأى ان ال  كسرىوانتشرت في بالدها فلما أصبح أعلم 

اجه وقعد على سريره وجمع وزراءه تيكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء مملكته فلبس 
ب بخمود النيران ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر فبينما هم كذلك اذ ورد عليهم كتا
 :النعمان بن المنذروارتجاس االيوان فازدادوا غما على غمهم فكتب كسرى كتابا الى 

 ح الغسانييعبد المسفوجه اليه  ،ن أسأله عنهأرجال عالما بما أريد  يّ لإما بعد فوجه أ
فقال له كسرى أعندك علم بما أريد ان أسألك عنه ؟ قال ليخبرني الملك فان كان 

منه واال أخبرته بمن يعلمه به فأخبره بما رآه الموبذان فقال علم ذلك عند عندي علم 
كاهن يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال فأته فاسأله عما سألتك وائتني بالجواب 

                                                           
الباب الستون في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والفراسة والنوم العالمة إبن خلدون،  1

  .والرؤية وما أشبه ذلك
 .َشٌق ابن أنمار ابن نزار -: كّهان العرب -

 .سطيح ابن مازن ابن غّسان -



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

33 
 

فركب عبد المسيح وتوجه الى سطيح فوجده قد اشرف على الضريح فسلم عليه وحياه 
أنه أنشده شعرا يذكر فيه أنه جاء برسالة ولم يخبر عبد المسيح بما جاء بسببه غير 

من قبل ملك العجم ولم يذكر له السبب فرفع رأسه وقال عبد المسيح على جمل يسيح 
الى سطيح بعثك ملك بني ساسان الرتجاس االيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان رأى 

مسيح اذا ابال صعابا تقود خيال عرابا قطعت الدجلة وانتشرت في بالدها يا عبد ال
كثرت التالوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس فليس الشام 

 والدة محمدلسطيح شاما وال العجم لعبد المسيح مقاما يرتفع امر العرب وأظن ان وقت 
قد اقترب يملك منهم ملوكا وملكات بعدد الشرافات وكل ما هو آت آت ثم قضى 

 .لى راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلكسطيح مكانه فثار عبد المسيح ا

أن أمية كان في العرب كاهن غير سطيح ي دعى الخزاعي وقد ح كي و 
بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة فقال له هاشم أفاخرك على 
خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة فرضي أمية بذلك وجعل بينهم الخزاعي الكاهن 

وخرجا إليه ومعهما جماعةمن قومهما فقالوا قد خبأنا لك خبيا فان حكما فخبؤا إليه شيئا 
علمته تحاكمنا إليك وان لم تعلمه تحاكمنا إلى غيرك فقال لقد خبأتم لي كيت وكيت 
قالوا صدقت أحكم بين هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف بيتا 

ام الماطر وما بالجو طائر وما اهتدى ونسبا فقال والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغم
بعلم مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر وألمية أواخر فأخذ هاشم االبل ونحرها 
وأطعهما من حضر وخرج أمية إلى الشام وأقام بها عشر سنين ويقال إنها أول عداوة 

 .وقعت بين بني هاشم وبني أمية

رة وكان يلفاكه بن المغكانت تحت ا 1هند بنت عتبة بن ربيعةوحكي أن 

                                                           

. هند أم معاوية و زوجة أبي سفيان  1  
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الفاكه من فتيان قريش وكان له بيت ضيافة خارجا عن البيوت تغشاه الناس من غير 
إذن فخال البيت ذات يوم واضطجع فيه هو وهند ثم نهض لحاجة فأقبل رجل ممن كن 
يغشى البيت فولجه فلما رأى هندا رجع هاربا فلما نظره الفاكه دخل عليها فضربها 

ا من هذا الذي خرج من عندك ؟ قالت ما رأيت أحدا قط وما انتبهت برجله وقال له
حتى أنبهتني قال فأرجعي إلى بيت أبيك وتكلم الناس فيها فقال أبوها يا بنية إن الناس 
قد أكثروا فيك الكالم فان يكن الرجل صادقا دسيت عليه من يقتله لينقطع كالم الناس 

ن فقالت له ال واهلل ما هو علي بصادق وان يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليم
فقال له يا فاكه انك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمن فخرج 
الفاكه في جمعة من بني مخزوم وخرج أبوها في جماعة من بني عبد مناف ومعهم 

قال لها هند ونسوة فلما شارفوا البالد قالوا غدا نرد على هذا الرجل فتغيرت حالة هند ف
أبوها اني أرى حالك قد تغير وما هذا إال لمكروه عندك فقالت ال واهلل ولكن أعرف انكم 
تأتون بشرا يخطئ ويصيب وال آمنه أن يسمني بسيما تكون علي سبة فقال لها ال 
تخشي فسوف أختبره فصفر لفرسه حتى أدلى ثم أدخل في احليله حبة حنطة وربطه 

له عتبة قد جئناك في قال ل فأكرمهم ونحر لهم فلما تغدوا فلما أصبحوا قدموا على الرج
أمر وقد خبأنا لك خبيئة نختبرك بها قال خبأتم لي تمرة في كمدة قال اني أريد أن أبين 
من هذا قال حبة بر في أحليل مهر قال فانظر في أمر هؤالء النسوة فجعل يأتي إلى 

نهضي حتى بلغ هندا فقال كل واحدة منهن ويضرب بيده على كتفها ويقول لها ا
انهضي غير رسحاء وال زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية فنهض اليها الفاكه فأخذ 
بيدها فجذبت يدها من يده وقالت اليك عني فواهلل اني ألحرص أن يكون ذلك من 

 .أول أمراء بني أمّية غيرك فتزوجها أبو سفيان فولدت منه معاوية

 .ان و الكثير فيما يخطئونصاب  فيه الك هّ و هذا فيما أ
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ستدالل بصفات أعضاء إلفافع ِرفت عند العرب بضربين  القيافةوأما 
من م ضْر و هي قيافة  قوم من العرب يقال لهم بنو مدلجو قد اختص بها االنسان 

 .البشر و اإلستدالل

وحكي عن بعض أبناء التجار أنه كان في بعض أسفاره راكبا على بعيره 
القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال ما أشبه الركب نفر من يقوده غالم أسود فمر بهؤالء 

بالقائد قال ولد التاجر فوقع في نفسي من ذلك شيء فلما رجعت إلى أمي ذكرت لها 
بيرا ذا مال وليس له ولد فخشيت أن يفوتنا القصة فقالت يا ولدي ان أباك كان شيخا ك

ما له فمكنت هذا الغالم من نفسي فحملت بك ولوال أن هذا شيء ستعلمه غدا في 
 .الدار اآلخرة لما أعلمتك به في الدنيا

قدام والحوافر والخفاف وقد اختص به ألوأما قيافة األثر فاالستدالل با 
 قدام السارق والهارب ختى يضفروا به يتقفون آثار أ قوم من العرب أرضهم ذات رمل

يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة من الرجل والبكر من الثيب والغريب من و 
 .و هي قيافة األثر المستوطن

وقصة القائف من الحيرة الذي تبع النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبا بكر  
   إلى : الذي تقَفى آثار األقدام على الحجر الصّم قائالعند خروجهم إلى غار ِحراء، 

   ، ألدركهم فلوال لطف اهلل تعالى بنسج العنكبوت وعّش الحمام هنا انتهت األقدام،
وكان منهم من يخّط الرمل في األرض فيقول فيوافق قوله وفي ذلك قصة خ راش القوم، 
فسألته عنها فأمر بنته أن فجئت إلى خراش  بلٌ إشردت لي : ه رجل و قالاءالذي ج

تخط لي في األرض فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال أتدري قيامها ألي شيء ؟ 
بلي ثم إبلك وتتزوجها فاستحيت ثم خرجت فوجدت إقلت ال قال قد علمت أنك تجد 

 .، ومثل هذه القصص الكثير عند العربتزوجتها
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لم يكن العرب وحدهم يأخدون بالزجر والعرافة في :  1الزجر والعرافة
ِتبيان طالع األحداث فهذا كسرى عظيم الفرس يبعث إلى النبّي صلى اهلل عليه وسلم 
زاجرا ومصورا فقال للزاجر أنظر ما ترى في طريقك وعنده وقال للمصور أئتني 

ثم قال بصورته فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته فوضعها كسرى على وسادته 
للزاجر ماذا رأيت ؟ قال ما رأيت ما أزجر به إال أنه سيعلوا أمره عليك ألنك وضعت 

 .صورته على وسادتك

بعث صاحب الروم إلى النبي رسوال وكان ذلك في الروم أيضا حيث 
وقال له انظر إليه ومل إلى جانبه وأنظر إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة 

لنبي على نشز عال واضعا قدميه في الماء وعن يمينه علي رضي فقدم الرسول فرأى ا
فلما رجع إلى ، اهلل عنه فلما رآه رسول اهلل قال له تحول فانظر ما أمرت به فنظر

صاحبه أخبره الخبر فقال ليعلون أمره وليملكن ما تحت قدمي فتفاءل بالنشز العلو 
 .وبالماء الحياة

ف بن ذي يزن لما استنجد كسرى على سيأّما ما جاء عن العرب فيحكى أّن 
قتال الحبشة بعث إليه بجيش عظيم فخرج اليهم ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في 
مائة ألف من الحبشة وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعالقة من الذهب على تاجه 
تضيء كالنور وهو على فيل عظيم قال وكان في عسكر ذي يزن رجل يقال له زهير 

لك منه ثم قال ألميره اصبر لتنظر ما يكون من أمره فقال فتحول مسروق من فتأمل ذ
الفيل إلى جمل فقال أصبر فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى حمار وكأنه 
أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك اال على حمار لما أنه استصغرهم وأستحقرهم 

ى أدنى وقال أحملوا عليهم فإن ملكهم وتفرس ذلك الرجل فيه من االنتقال من أعلى إل

                                                           

.الظن و التخمين  1  
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 .قد ذهب فإنه انتقل من كبير إلى صغير فحملوا عليهم فكسروهم وقتل الملك

إن النبّي صلى اهلل عليه وسلم كان كثيرا ما يِحب الفأل : 1ألــــــــــــالف
روي أنه لما نزل المدينة على كلثوم دعا  الحسن و الصالح و اإلسم الحسن فقد

غالمين له يا بشار ويا سالم فقال ألبي بكر رضي اهلل تعالى عنه أبشر يا أبا بكر فقد 
 .سلمت لنا الدار 

وقال األصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريض 
 .فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما أشبه ذلك

لول دالفال في ذلك إسقاط عارض خير من إسم أو فعل على مفيكون 
مبتغى فيكون بإذن اهلل تعالى، و هو عكس ما كان يكرهه النبي صلى اهلل عليه و سلم 

 .من الطيرة

 

 

 

                                                           
 :هذه األبيات يقول وأنشد المبرد  1
 اال كواذب ما يجري به الفال ... ال يعلم المرء ليال ما يصبحه             
 الــــمضللون ودون الغيب اقف... م ـــــوالفال والزجر والكهان كله            
 :دـــــــــــــوقال لبي 
 وال زاجرت الطير ما اهلل صانع ... لعمري ما تدري الطوارق بالحصى              
 :رـــــــــوقال آخ 
 على متطير وهو الثبور ... ر إال ــــــــــــــــــــــــــــه ال طيـــــم أنــــــتعل              
 ر ـــــــــــــــأحايينا وباطله كثي... بلى شيء يوافق بعض شيء                
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فهي إسقاط كل عارض شرٍّ على أمر و كان النبّي صلى  1 الطيرةوأما 
فقال من عرض له  ه،الطيرة عنديحب الفال ويكره الطيرة وقيل ذكرت اهلل عليه و سلم 

من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم ال طير إال طيرك وال خير إال خيرك وال إله غيرك وال 
 .حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

وعنه أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له وعن  
 .نجوم اقتبس شعبة من السحرمن اقتبس علما من ال :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما

من )  قال رسول اهلل عن أبي هريرة رضي اهلل عنه في حديث آخرو  
أتى كاهنا فصدقه فيما يقول أو أتى امرأته حائضا في دبرها فقد برئ مما نزل على 

 .(محمد

 لقد كان العرب يتطيرون بالغراب و اإلبل و العطاس، أما الِعطاس فهي
خرجوا من الغلس والطير  ادابة يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها وكانوا إذا ارادوا سفر 

ن أخذ يمينا أخذوايمينا  في أوكارها على الشجر فيطيرونها فإن أخذت شماال أخذوا  توا 
 :شماال ومنه قوله امرئ القيس

 لـــــــــــــــــــــــد هيكـــــــــــــد األوابــــــــرد قيــــــبمنج... وقد اغتدى والطير في وكناتها             
 كجلمود صخر حطه السيل من على... ا ـــــر معــــــل مدبــــــر مفر مقبـــمك            

 
يسمونه حاتما ألنه يحتم عندهم بالفراق ويسمونه فكانوا الغراب  وأّما

                                                           
وخرج أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل فلما أراد الدخول إليها اندق لواؤه   1

 :في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو الشمقمق يقول
 ذالـــــــــــــتخشى وال أمر يكون مب... ة ــــــواء لريبـــــــما كان مندق الل                  
  صغر الوالية فاستقل الموصال... لكن هذا الرمح ضعف متنه                   
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 :األعور على جهة التطير بصرا وفيه يقول بعضهم
 دــــــــــــــــــــــر بالبعــــترفق رماك اهلل يا طي... ه ــــــــــــــراب البين صالح فقل بـــــإذا ما غ

 وأبشع في االبصار من رؤية اللحد... ر ـــــــــــــح منظـــــــاق أقبـــــــت على العشــــألن
 ودــــــــــوتبرز في ثوب من الحزن مس... ا ــــــــــــــــــــــــــر ماشيــــــن ثم تعثــــــــح ببيــــــتصي

 د ــــــــــــــراق على وعـــــــكأنك من يوم الف... ا ـمتى صحت صح البين وانقطع الرج
 

باإلبل لكونها تحمل أثقال من ارتحل وفي ذلك قال  بعضهم وتطير
 :بعضهم

 اب ــــــــــــــــــــــــة األحبـــــــات بفرقـــــــؤذنـــوالم... وى ـــــــــم سبب النــــــــــــــوا بأن مطيهــــــزعم
 .من تطير من شيء وقع فيه و القول المشهور 
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ا        هو اجتماع الدم وانحداره إلى الكبد : إن في الرؤيا أقاويل 1الرؤي
أما جمهور الخواطر من األطعمة واألغذية والطبائع و هو سكون النفس وهدوء الروح و 

من األخالط فالذي يغلب عليه الصفراء يرى بحورا وعيونا ومياها قالوا إّنها األطباء 
كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد سمكا ومن غلبت على مزاجه السوداء رأى في منامه 

مزاجه الدم رأى الخمر أجداثا وأمواتا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة ومن غلب على 
  .والرياحين وأنواع المالهي والثياب المصبغة

قد أوحى اهلل سبحانه و تعالى ألنبيائه بطرق إطلعنا على بعضها فكّلم 
كما فعل بالنبّي موسى تكليما و أرسل روح القدس و رسال مالئكة و عن طريق الرؤيا 

ّني أذبحك فانظر ماذا أإني أرى في المنام  يقال يا بنفلّما بلغ معه السعي   ﴿إبراهيم 
 . 2﴾ ترى قال يا أبت إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهلل من الصابرين

الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين جزء من النبوة وكان النبي و 
أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق 
الصبح والرؤيا على ضربين فمنهم من يرى رؤيا فتجيء على حالها ال تزيد وال تنقص 

                                                           
وأما من مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سيرين جاءه رجل فقال له رأيت كأني اسقي شجرة زيتون   1

زيتا فاستوى جالسا فقال ما التي تحتك ؟ قال عجلة اشتريتها وفي رواية جارية وأنا أطؤها فقال 
تكون أمك فكشف عنها فوجدها أمه وجاءه رجل فقال رأيت كأن في يدي خاتما أختم به  أخاف أن

فروج النساء وأفواه الرجال فقال له أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من االكل والوطء 
ت وجاءه رجل معه جراب فقال له رأيت في النوم كأني أسد الزقاق سدا وثيقا شديدا فقال له أنت رأي

هذا ؟ قال نعم فقال لمن حضره ينبغي أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون في جرابه 
آلة الخنق فوثبوا عليه وفتشوا الجراب فوجدوا فيه أوتارا وحلقا فسلموه إلى السلطان وجاءته امرأة وهو 

ائتني ابن سيرين  يتغدى فقالت له رأيت في النوم كأن القمر دخل في الثريا ونادى مناد من خلق ان
فقص عليه فتقلصت يده وقال ويلك كيف رأيتي هذا ؟ فأعادت عليه فقال الخته هذه تزعم اني 

 .أموت لسبعة أيام وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام
وحكي ان ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي وقال يموت الحسن وأموت 

 .أشرف مني فمات الحسن ومات بعده بمائة يوم بعده وهو
 

 103سورة الصافات، اآلية   2
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 .ومنهم من يرى الرؤيا في صورة مثل ضرب له
في قتل الحسين لما رأى أن كلبا أبقع  النبي صلى اهلل عليه و سلم، لتأوّ 

يلغ في دمه وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصالة والسالم بخمسين عاما وكذلك حين قال 
ني رأيت كأني رقيت أنا وأنت درجا في الجنة فسبقتك أبي بكر رضي اهلل تعالى عنه أل

عنه يا رسول اهلل أقبض بعدك بسنتين  بدرجتين ونصف فقال أبو بكر رضي اهلل تعالى
ونصف ورأت عائشة رضي اهلل تعالى عنها سقوط ثالثة أقمار في حجرتها فأولها أبوها 
بموته وموت النبي وموت عمر رضي اهلل تعالى عنهما ودفنهم في حجرتها فكان األمر 

 .كذلك
اهلل   ولم يكن تعبير الرؤى إاّل للّتقات الصالحين لما قد ي رجعونه لكتاب 

 . و سّنته و ال يتعارض معها أبدا، ألنه جزء من النبّوة
وحكي أيضا ان عامال أتى عمر رضي اهلل تعالى عنه فقال رأيت 
الشمس والقمر اقتتال فقال له عمر مع من كنت ؟ قال مع القمر فقال مع اآلية الممحوة 

ه وقع بينه وبين واهلل ال وليت لي عمال فعزله ثم اتفق ان عليا رضي اهلل تعالى عن
 .معاوية ما وقع فكان ذلك الرجل مع معاوية

وقال الشافعي رضي اهلل تعالى عنه رأيت عليا رضي اهلل تعالى عنه في 
المنام فقال لي ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها وبددها فأصبحت أخا كآبة فأتيت 

 .الجعد فأخبرته فقال سيرفع اهلل شأنك وينشر علمك
من رآني في  : د رضي اهلل عنه عن النبي أنه قالوعن ابن مسعو 

وقال النبي الرؤيا الصالحة بشارة  ،منامه فقد رآني حقا فإن الشيطان ال يتمثل بي
 .للمؤمن بما له عند اهلل من الكرامة في الدنيا واآلخرة

إلى النبي فقال رأيت كأن رأسي قد قطع وأنا أنظر إليه  رجل وجاء
فضحك رسول اهلل وقال بأي عين كنت تنظر إلى رأسك فلم يلبث رسول اهلل أن توفي 

 .وأولوا رأسه بنبيه ونظره إليه باتباع سنته
رأيت كأني  رضي اهلل عنهما و أرضاهما، وقال رجل لعلي بن الحسين 

 .نظروا فإذا بينه وبين امرأته رضاعأبول في يدي فقال تحتك محرم ف
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وقال أبو حنيفة رضي اهلل عنه رأيت كأني نبشت قبر رسول اهلل  
فضممت عظامه إلى صدري فهالني ذلك فسألت ابن سيرين فقال ما ينبغي ألحد من 
أهل هذا الزمان أن يرى هذه الرؤيا قلت أنا رأيتها قال إن صدقت رؤياك لتحيين سنة 

 .نبيك
ر رضي اهلل عنهما قال تضرعت إلى ربي سنة أن يرين وعن ابن عم 

أبي في النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه فسألته فقال لوال رحمة اهلل لهلك 
أبوك إنه سألني عن عقال بعير للصدقة فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح 

ر بن عبد وضرب بيده على رأسه وقال فعل هذا بالتقي الطاهر فكيف بالمقترف عم
 .العزيز
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            المالمح: التنجيم :المبحث الثاني
، و هو فيستندون في حدثان الدول إلى األحكام النجومية 1وأما المنجمون

علم قائم بحد ذاته لحد الساعة جعلوا به أبراجا أربعة ترمز للمكونات األساسية للطبيعة 
 . الناري و الترابي و الريحي أو الهوائي و المائياي البرج ( نتـــــــرم)معروفة بــــ 

، وخصوصا بين 2أما في األمور العامة مثل الملك والدول فمن القرانات
ثم يعود مّرة واحدة كل عشرين سنة، ( العلويين)حيث يقترن زحل و المشتري العلويين، 

                                                           
 .113تاريخ العالمة إبن خلدون، المجلد األول، ص   1
وبعد  مثال ذلك وقع القران أول دقيقة من الحمل، وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من القوس،  2

ثم يعود إلى أول . ،وهذا كله قران صغيرعشرين يكون في أول دقيقة من األسد، وهذه كلها نارية 
الحمل بعد ستين سنة ويسمى دور القران وعود القران، وبعد مائتين وأربعين ينتقل من النارية إلى 

ثم ينتقال إلى الهوائية ثم المائية، ثم يرجع إلى أول الحمل في . الترابية ألنها بعدها، وهذا قران وسط
قران الكبير يدل على عظام األمور مثل تغيير الملك والدولة وال.تسعمائة وستين سنة وهو الكبير

وانتقال الملك من قوم إلى قوم، والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للملك، والصغير على 
ويقع أثناء هذه القرانات قران النحسين في برج . ظهور الخوارج والدعاة وخراب المدن أو عمرانها

وبرج السرطان هو طالع العالم ،وفيه وبال زحل . رة ويسمى الرابعالسرطان في كل ثالثين سنة م
وهبوط المريخ ،فتعظم داللة هذا القران في الفتن والحروب، وسفك الدماء، وظهور الخوارج، وحركة 
العساكر، وعصيان الجند، والوباء والقحط، ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في 

  .سير الدليل فيهوقت قرانها على قدر تي
ورجوع المريخ :" قال جراس بن احمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك

إلى العقرب له اثر عظيم في الملة اإلسالمية ألنه كان دليلها، فالمولد النبوي كان عند قران 
علم العلويين ببرج العقرب، فلما رجع هنالك حدث التشويش على الخلفاء وكثر المرض في أهل ال

انه كان عند قتل علي رضي : وقد يقال.والدين نقصت  أحوالهم ،وربما انهدم بعض بيوت العبادة 
فإذا روعيت هذه األحكام مع أحكام . اهلل عنه، ومروان من بني أمية، والمتوكل من بني العباس

 ." القرانات كانت في غاية األحكام
وقد ظهر كذب هذا . وعشرين  أن الملة تنتهي إلى ثالثمائة:" وذكر شاذان البلخي

وقال  ".يظهر بعد المائة والخمسين منها اختالف كثير ولم يصح ذلك : وقال أبو معشر.  القول
رأيت في كتب القدماء أن المنجمين اخبروا كسرى عن ملك العرب وظهور النبوة فيهم، وان :"جراس 
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، إلى أن دهبع ليث األيمن، ثم إلى آخرثن إلى برج آخر في تلك المثلثة من التاالقر 
                                                                                                                                                                          

: وقال أبو معشر في كتاب القرانات  .دليلهم الزهرة وكانت في شرفها، فيبقى الملك فيهم أربعين سنة
ووقع القران مع ذلك ببرج . القسمة إذا انتهت إلى السابعة والعشرين من الحوت فيها شرف الزهرة

ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم نبي ويكون قوة ملكه ومدته على ما : العقرب وهو دليل العرب
ريب من برج الحوت، ومدة ذلك ستمائة بقي من درجات شرف الزهرة، وهي إحدى عشرة درجة بتق

وكان ظهور أبي مسلم عند انتقال الزهرة، ووقوع القسمة أول الحمل، وصاحب الجد . وعشر سنين
 .المشتري

إن مدة الملة تنتهي إلى  ستمائة وثالث وتسعين : وقال يعقوب بن اسحق الكندي 
. رجة وثالثين دقيقة من الحوتالن الزهرة كانت عند قران الملة في ثمان وعشرين د: سنة، قال

. فالباقي إحدى عشرة درجة وثماني عشرة دقيقة، ودقائقها ستون، فيكون ستمائة وثالثا وتسعين سنة
وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء ويعضده الحروف الواقعة في أول السور بحذف المكرر : قال

غالب إن األول هو مستند السهيلي وهذا هو الذي ذكره السهيلي، وال: قلت. واعتباره بحساب الجمل
 .فيما نقلناه عنه

سأل هرمز أفريد الحكيم عن مدة اردشير وولده وملوك الساسانية : "قال جراس 
دليل ملكه المشتري، وكان في شرفه فيعطى أطول السنين وأجودها وأربعمائة وسبعا وعشرين : فقال

فيملكون الن طالع القران الميزان،  سنة ،ثم تزيد الزهرة، وتكون في شرفها وهي دليل العرب،
وسال . كانت عند القران في شرفها ،فدل أنهم يملكون ألف سنة وستين سنة و وصاحبة الزهرة ،

كسرى انو شروان وزيره بزر جمهر الحكيم عن خروج الملك من فارس إلى العرب ،فاخبره أن القائم 
مغرب ،والمشتري يغوص إلى الزهرة ، منهم يولد الخمس وأربعين من دولته، ويمتلك المشرق وال

وينتقل القران من الهوائية إلى العقرب، وهو مائي   وهو دليل العرب، فهذه األدلة تفضي للملة بمدة 
وسال كسرى أبروز ير أليوس الحكيم عن ذلك ،فقال مثل قول . دور الزهرة وهي ألف وستون سنة

إن ملة اإلسالم تبقى مدة القران : "أمية  وقال توفيل الرومي المنجم في أيام بني. بزر جمهر 
الكبير تسعمائة وستين سنة، فإذا عاد القران إلى برج العقرب كما كان في ابتداء الملة، وتغير وضع 
الكواكب عن هيئتها في قران الملة، فحينئذ إما أن يفتر العمل به أو يتجدد من األحكام ما يوجب 

 ."خالف الظن
أن خراب العالم يكون باستيالء الماء والنار حتى تهلك  واتفقوا على:" قال جراس 

سائر المكونات، وذلك عندما يقطع قلب األسد أربعا وعشرين درجة، التي هي حد المريخ وذلك بعد 
 ." مضي تسعمائة وستين سنة
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يتكرر في المثلثة الواحدة اثنتي عشرة مرة تستوي بروجه الثالثة في ستين سنة ثم يعود 
فيستوي بها في ستين سنة ثم يعود ثالثة ثم رابعة، فيستوي في المثلثة باثنتي عشرة مرة، 
وأربع عودات في مائتين وأربعين سنة ويكون انتقاله في كل برج على التثليث األيمن 

من المثلثة إلى المثلثة التي تليها اعني البرج الذي يلي البرج األخير من القران  وينتقل
 . بله في المثلثةقالذي 

 
: وهذا القران الذي هو قران العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط 

فالكبير هو اجتماع العلويين في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة 
مرة واحدة والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلثة اثنتي عشرة مرة وبعد وستين سنة 

مائتين وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أخرى والصغير هو اقتران العلويين في درجة برج 
 .يثه األيمن في مثل درجه أو دقائقهلوبعد عشرين سنة يقترنان في برج  آخر على تث

 
زجر في حدثان الدول تسّمى وقد كتب الّناس منظومات الشعر وال

بالمالمح ن ِسب ما نِسب منها ألهل الكشف وأولياء اهلل تعالى، وليس فيها من رواية وال 
 .سنٍد ي عتمد عليه في اإلنتساب
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من بحر الطويل  ابن مرانةقصيدة  بالمغربفمن هذه المالمح : المالمح
وتحسب العامة أنها من الحدثان العام . على روي الراء، وهي متداولة بين الناس

والذي سمعناه من شيوخنا أنها . ير منها على الحاضر والمستقبلثفيطلقون الك
مخصوصة بدولة لمتونة، الن الرجل كان قبيل دولتهم، وذكر فيها استيالءهم على 

ومن المالمح بيد أهل المغرب . وملكهم لعدوة األندلسسبتة من يد موالي بني حمود 
 :أولها التبعيةأيضا قصيدة تسمى 

 طربت وما ذاك منــي طرب           وقد يطرب الطائر المغتصـــب
 ـــبـــــــــو أراه            ولكن لتذكار بعض السبـــــــــــــوما ذاك منــي لله

 
ذكر فيها كثيرا من دولة . خمسمائة بيت أو ألف فيما يقال وفيها

 . الموحدين وأشار فيها إلى الفاطمي وغيره
من الشعر الزجلي منسوبة لبعض  1ومن المالمح بالمغرب أيضا ملعبة

اليهود، ذكر فيها أحكام القرانات لعصره العلويين والنحسين وغيرهما، وذكر ميتته قتيال 
 . بفاس

عروض من  2منسوبة البن اآلبار ةغرب أيضا قصيدومن مالمح الم
قاضي قال على روي الباء في حدثان بني أبي حفص بتونس من الموحدين،  المتقارب

                                                           
 :أوله و  1

 في صبغ ذا األزرق لشرفه خيارا         فافهـموا يا قوم هذي االشارا
 اــدل الشكال وهي سالمــــــــا         وبـــذي العـالمـــــر بــــاخـــــبنجم زحل 

 راراـــــــــــا         وشـــاش ازرق بدل الغـــدل العــــــــــــمامــــا بــــة زرقــــــــــشاشي
 :يقول في أخره
 دــي يوم عيودي       يصلب ببلدة فاس فــــقد تم ذا التجنيس ال نسان يه          

 ـــرادـــــــــــى الفـــــوم علـــــــه يا قـــــــوادي       وقتلـــــن البـــاس مـــــه النــــحتى يحي
 .وأبياته نحو الخمسمائة، وهي في القرانات التي دلت على دولة الموحدين

  :مطلعها  2
 ـــبـــــــــــــــب          يغر ببــارقه االشنـــــــعذيري من زمن قلــ
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إن هذا ابن اآلبار : ، له قدم في التنجيمالخطيب الكبير أبو علي بن باديس 1قسنطينة
نما هو رجل خياط من أهل  ليس هو الحافظ األندلسي الكاتب مقتول المستنصر، وا 

 . تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ
 

على لغة  الهوشنيالمنسوبة إلى  الملعبةومن المالمح في المغرب أيضا 
 :العامة في عروض البلد التي أولها

 رـــم تفتـار ولـرت األمطــفت  ان        ـــــــــــــي الهتــــــدعني بدمع
 درـــــــــــــــــــــي وتنغـــــــى تملـــدان          وانـــــا الويـــــت كلهــــــواستق
 دريـــــــــــروي          فأولى ما ميل ما تــــــــــــــــــا تـــــــــــالد كلهــــالب

  ريــــــــــــــــــــع تجــــالصيف والشتوي          والعام والربيما بين 
 ذرــــــــــــــقال حين صحت الدعوى         دعني نبكي ومن ع

 ريــــــد وتمـــــــــــان          ذا القرن اشتـــــــــأنادي من ذي األزم
 

ها وهي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب األقصى، والغالب علي
  .الوضع

وقف بالمشرق على ملحمة منسوبة البن العربي الحاتمي في  كما ذكر و
شكال  أوفاق عددية ورموز ملغوزةلتخلله . كالم طويل شبه الغاز ال يعلم تأويله إال اهلل وا 

                                                                                                                                                                          

 :ومنها
 ويبعث من جيشــه قائدا           ويبقى هناك على مرقــب

 ــربــــــــفتاتي إلى الشيــخ أخباره          فيقبل كالجمل األج
 بــــــــويظهر من عدله ســيرة           وتلك سياســة مستجل

 
 :ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم  1

 بــــــــــرأيت الرسوم انمحت        ولم يرع حق لذي منص 1فإما
 ـبـــــــــــــــــــــــفخذ في الترحل عن تونس        وودع معالمها واذهـ

 تضيف البريء إلى المذنب ة        ــــــــــــــــفسوف تكون بها فتــن
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وفي أخرها قصيدة على . حيوانات تامة، ورؤوس مقطعة، وتماثيل من حيوانات غريبة
روي الالم، والغالب أنها كلها غير صحيحة، ألنها لم تنشا عن أصل علمي من نجامة 

 . وال غيرهما
وسمع أيضا أن هناك مالمح أخرى منسوبة البن سينا وابن عقب، وليس 

 . ك إنما يؤخذ من القرانات، الن ذلمنها دليل على الصحة في شيء
وقف بالمشرق أيضا على ملحمة من حدثان دولة الترك منسوبة إلى  و

 :لغاز بالحروف أولهاأوكلها  1الباجريقيرجل من الصوفية يسمى 
 

 نـــــــــــإن شئت تكشف سر الجفر يا سائلي        من علم جفر وصي والد الحس
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المصرية عن هذه الملحمة، وعن هذا ل أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار أولقد س  1

كان من القلندرية : الرجل الذي تنسب إليه من الصوفية وهو الباجريقي، وكان عارفا بطرائقهم، قال
 كشف ويومي إلى رجال معينين عندهالمبتدعة في حلق اللحية، وكان يتحدث عما يكون بطريق ال

وربما يظهر نظم ذلك في أبيات قليلة كان ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم، 
لت  عنه، وولع الناس بها، وجعلوها ملحمة مرموزة ، وزاد فيها الخراصون من ذلك وقِ ن  يتعاهدها فت  

الجنس في كل عصر ، وشغل العامة بفك رموزها، وهو أمر ممتنع، إذ الرمز إنما يهدي إلى كشفه 
ما مثل هذه ال حروف فداللتها على المراد منها مخصوصة بهذا قانون يعرف قبله، ويوضع له، وا 

 .النظم ال يتجاوزه
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 دســــــــالح :المبحث الثالث

، القول األمورالتوهم في معاني الكالم و أنه  الحدسفي  األزهري قال :1الحدس
تحدس أخبار يحد سه حدسا لم يحققه و ، وحدس عليه ظنه يحِدسه و بالظن و الّرمي

حدس الظِن إنما هو رجم بالغيب والحدس  الظن  ،عن أخبار الناس مخبرَّ عنهاالناس و 
      ، و يقال حدس  عليه ظني شيئا برأيهِ  التخمين يقال هو يحدس  بالكسر أي يقولو 
     ندست ه  إذا ظننت الظن و ال َتحق ه و حدس الكالم على عواهنه، تعسفه  و لم يتوقهو 

وحدس   أناخها ثم وجأ بشفرته في منحرهاوحدس الناقة يحدسها حدسا أناخها وقيل 
  .جعها ليدبحهاسَا أضحالشاة يحدسها د

ضبح ألضيافه شاة سمينَة أطفأت من شحمها وقال األزهري معناه أنه 
تلك الرضف، وقال ابن كاسة تقول العرب إذا أمسى النجم قّم الرأس فع طماها فاحدس 

  .2معناه انحر أعظم اإلبل و حدس بالرجل يحدس  حدسا فهو حدٌس صرعه
وحدس به األرض حدسا ضربها به وحدس الرجل وطأه والحدس السرعة 

 .كأنها من بعد سير حدس :وصف به فيقال سير حدس قالوالمضي على استقامة وي
 :وبنو حدس حي من اليمن قال

 اــــــــــي ملســــــذود الحدســــــا بــا          ملســــــــا بســــــــــزا و بســـــــــزا خبــــــال تخب           

                                                           

- 
 .241ص  ،1، ج د تابن منظور، مجلد لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة،   1

 .قال معد يكرب  2
 َس ـــــــــــــــــــــــا كوانـــــــا و عينـــــــدل آرامــــــــلمن طلل بالعمق أصبح دارسا           تب         
 َا            و أصبحت في أطاللها اليوم جالسا  ــــــــاء و حيرمــتبدل أدمان الظب         
 اـــــــــــه            من القوم محدوسا و آخر حادســـرى بـــــــا تـــــبمعترك شط الحبي         
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وحدس اسم أبي حي من العرب وحدست بسهم رميت وحدست برجلي 
والعرب تختلف في زجر البغال فبعض يقول  1وطأته وحدس زجر للبغال كعدسالشيء 

 :عدس وبعض يقول حدس قال األزهري وعدس أكثر من حدس ، ومنه قول ابن مفرع

 قــــــــــن طليــــوت و هذا تحمليـــارة       نجـــــــدس ما لعّباد عليك امــــــــع            

 . 2بالزجر عدس جعل عدس اسما للبغلة سماها

       والمبتغى في هذا الشرح الوفير لألزهري وابن كاسة في معنى واحد
 .وهو الظّن في القول والتوهم في معاني كالمه وأموره

 .وما ن ِسب لبطليموس أن الحدس مبني على تأثيرات النجوم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سليمان بن داود عليها السالم كانا يعنفان على وقيل حدس و عدس اسما بغالين على عهد   1

 .إذا حملت بزتي على حدس :البغال فإذا ذكرا نفرت خوفا مما كانت تلقى منهما قال 
 .241، ص 1ج  ،ابن منظور، مجلد لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت  2 -
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 ةــــالفراس –المبحث الرابع 

  .الفراسة تعريف
 :عند ابن منظور 

واحد  ،الفرس ،فرس: جاء في تأصيل الفراسة عند ابن منظور بقوله
ابن  وال يقال لألنثى فيه فرسة، قال ، والجمع أفراس، الذكر واألنثى في ذلك سواءلالخي

  .سيده وأصله التأنيث

إياك  1من منازلولقد و قف شّراح القرآن الكريم في فضل الفاتحة فكان 
ياك نستعين منزلة الفراسة  2﴾ إن في ذلك آليات للمتوسمين ﴿: قال اهلل تعالى ، نعبد وا 

. للناظرين : وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما . المتفرسين: قال مجاهد رحمه اهللو 
 . للمتفكرين: وقال مقاتل. للمعتبرين: وقال قتادة 

لفراسة هي نظرة اليقين فكل هذه اإلحاءات و التفسيرات و المدلوالت أّن ا
ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم  ﴿: وقال تعالى في حق المنافقينوالبصيرة بعين البصر، 

فراسة : والثاني . فراسة النظر والعين : فاألول   3﴾بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 
 . األذن والسمع

ه إياهم ـــــمعرفت -ه اهلل ـــــرحم – ةـــــــــشيخ اإلسالم ابن تيميولقد عّلق 
بل أخبر به خبرا . بالنظر على المشيئة، ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط 

وى ـــــــولتعرفنهم في لحن القول وهو تعريض الخطاب ، وفح: فقال . مؤكدا بالقسم 
 . الكالم ومغزاه

                                                           
ين منازل اياك نعبد واياك مدارج السالكين ب، بتحقيق محمد حامد الفقي ابن القيم الجوزيةمام اإل  1

                                  .دار الرشادالحديثة،الدار البيضاء المغرب ،الجزء الثاني نستعين،
 14سورة الحجر، اآلية   2
 31سورة محمد، اآلية   3
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اب فإّن اهلل أقسم على نّبيه أّنه يريهم إّياه بالسيماء المرئية ولحن الِخط
 الذي يظهر وي بدي الم تكلِّم في نفسه ما ي ظمره 

ة الفراسف. وجهال همن سيما بلغ  وضميره أ المتكلِّمداللة الكالم على قصد ف
 . سماع و نظر

 1ذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه عن النبييوفي الترم
ثم تال قوله . فإنه ينظر بنور اهلل . اتقوا فراسة المؤمن : ه وسلم قال ـــــصلى اهلل علي

 .﴾ إن في ذلك آليات للمتوسمين ﴿: تعالى 

يفرق   ،نور يقذفه اهلل في قلب عبده: وهي  إيمانية :والفراسة ثالثة أنواع
  .و قوتها تتناسب طردا مع اإليمان به بين الحق والباطل

               
من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق ، وتكون   :أبو سعيد الخرازقال                

   .بل حكم حق جرى على لسان عبده. مواد علمه مع الحق بال سهو وال غفلة 
أنوار لمعت في القلوب، وتمكن معرفة الفراسة شعاشع   :الواسطيوقال                

ده ــــــــر في الغيوب من غيب إلى غيب، حتى يشهد األشياء من حيث أشهـــــجملة السرائ
  .الحق إياها فيتكلم عن ضمير الخلق

ات ــــ، وهي من مقامة النفس ومعاينة الغيبــة مكاشفـراسالف :الدارانيوقال               
 . انــــــاإليم

فتشرف . أرواح تتقلب في الملكوت : وسئل بعضهم عن الفراسة ؟ فقال 
 .فتنطق عن أسرار الخلق، نطق مشاهدة ال نطق ظن وحسبان. ي الغيوبـــــــــــعلى معان

                                                           
منازل اياك نعبد واياك ين مدارج السالكين ب، بتحقيق محمد حامد الفقي ابن القيم الجوزيةمام اإل 1

                                  .دار الرشادالحديثة،الدار البيضاء المغرب ،الجزء الثاني نستعين،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14204
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. كان شاه الكرماني حاد الفراسة ال يخطئ  :ال عمرو بن نجيدــــوق 
الشهوات ، وعمر باطنه  ره عن المحارم ، وأمسك نفسه عنــــــــمن غض بص: ويقول

  .لم تخطئ فراسته: بالمراقبة وظاهره باتباع السنة  وتعود أكل الحالل 
الفراسة أول خاطر بال معارض ، فإن عارضه  : أبو جعفر الحدادوقال               
   فهو خاطر وحديث نفس. ر من جنسه ـــــــمعارض آخ

ولكن . ليس ألحد أن يدعي الفراسة  :  أبو حفص النيسابوريوقال               
. اتقوا فراسة المؤمن  : ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال. ن الغير ـــــــــــــيتقي الفراسة م

وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل . وا تفرس: ولم يقل ، فإنه ينظر بنور اهلل
 اتقاء الفراسة ؟ 
م ــــــإذا جالستم أهل الصدق فجالسوه :أحمد بن عاصم األنطاكيوقال               

فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث ال  ،بالصدق
  .1تحتسبون

. فوقف عليه شاب نصراني متنكرا  ،الناسوكان الجنيد يوما يتكلم على               
ا الشيخ ما معنى قول النبي صلى اهلل عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ـــــــــأيه: فقال 

. أسلم فقد حان وقت إسالمك: قال  و  ، ثم رفع رأسه إليهر اهلل فأطرق الجنيدينظر بنو 
  فأسلم الغالم

العزيز في يوسف   : أفرس الناس ثالثة: رضي اهلل عنهابن مسعود وقال               
وابنة شعيب   ،2﴾ ذه ولداـــــــــأكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخ ﴿ : حيث قال المرأته

إّن خير من  استأجرهقالت إحداهما يا أبتي  ﴿  :ن قالت ألبيها في موسىــــــــحي

                                                           
ليس في هذا فراسة، إنما هو علم ما في الصدور، و هذا إشراك باهلل في : قال في إحالته  1

 .الربوبية، و هي دعوى كثير من شيوخ الصوفية
  31سورة يوسف، اآلية   2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11984
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
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عنهما ، حيث استخلفه  وفي وأبو بكر في عمر رضي اهلل  1﴾استأجرت القوّي األمين
وه عسى أن ـــــــرة عين لي ولك ال تقتلــــــق ﴿: ون حين قالتـــــوامرأة فرع : رواية أخرى

 .2﴾ ينفعنا أو نتخذه ولدا
ورا يمشي ـــــــــــا له نـــــــــا فأحييناه وجعلنـــــن كان ميتـــــأوم ﴿: ىـــــــــقال اهلل تعال              

 . 3﴾ به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 

فتجّرد النفس ، والسهر والتخلي  4فراسة الرياضة والجوع : الثانيةالفراسة               
من الشهوات والعوائق صار لها من الفراسة حسب تجّردها، وقد تكون هذه الفراسة 

                                                           
  31سورة القصص، اآلية   1
  1سورة القصص، اآلية   2
 131سورة األنعام، اآلية   3
ه بدخول ــــــر أصحابـــــأخب، أمورا عجيبة -رحمه اهلل  -خ اإلسالم ابن تيمية ـــــــــــة شيـــــــمن فراس  4

جيوش المسلمين تكسر ، وأن دمشق ال يكون بها ة ، وأن ــــــالتتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائ
، وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. ي األموال ــــــب الجيش وحدته فــــــــــقتل عام وال سبي عام ، وأن كل

ة ــــــــأن الدائرة والهزيم: ثم أخبر الناس واألمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام
قل إن : ال لهــــــــا  فيقــــن يمينــــوأقسم على ذلك أكثر من سبعي ،الظفر والنصر للمسلمين وأن ،عليهم

: قلت ،روا عليــــــــــــفلما أكث: قال. ه يقول ذلك ـوسمعت ،إن شاء اهلل تحقيقا ال تعليقا: فيقول ،شاء اهلل
ر ـــــوأن النص. ون في هذه الكرةـــــــــــــم مهزومـــــــــأنه ،وظــــوح المحفـــــى في اللـــــكتب اهلل تعال ،رواـــال تكث

ر حالوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء ــــــــــراء والعسكـــــــت بعض األمــــــوأطمع: قال، المـــــلجيوش اإلس
  .العدو

ب إلى ـولما طل، رن الواقعتين مثل المطــــــة في خالل هاتيـــــــــــه الجزئيــــــوكانت فراست
اجتمع أصحابه  -ت له القدور ، وقلبت له األمور ــــــبعدما أنضج -ار المصرية، وأريد قتله ـــالدي
واهلل ال يصلون إلى ذلك : ون على قتلك فقال ـــرت الكتب بأن القوم عاملـــــقد توات: وا ــــــوقال. وداعهـــــل

                                                   .ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رءوس الناس . ، ويطول حبسي نعم : أفتحبس ؟ قال : وا ـــــقال. أبدا
اآلن بلغ مراده : وا ـــــــــوقال. ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك 

هذا بداية ذله ومفارقة عزه : ال ـــــــــما سبب هذه السجدة ؟ فق: فقيل له . فسجد هلل شكرا وأطال . منك

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=446&idto=448&bk_no=119&ID=486#docu
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للكافر كما هي للمؤمن، فيغتر بها الكثير و للرهبان فيها وقائع حيث ال تكشف حّقا و 
 . ال سبيال نافعا
الصفات الظاهرة التي يستدّل بها  وهي ،الفراسة الخلقية : ةــــة الثالثـالفراس              

ة األطباء علميا بصغر الراس على صغر العقل، كاإلستدالل بخمود العين على بالد
ل ق، و أصل هذه الفراسة إعتدال الَخلِق     صاحبها، أي بمعنا إستدالل الَخْلِق على الخ 

 .و الصورة هو من اعتدال المزاج و الروح
فح سن الفطنة و ِحّدة القلب و جودة الذهن للمتفّرس و ظهور األدّلة                   

 . و العالمات على المتفّرس فيه تمام الفراسة و صّحتها
. وله الوقائع المشهورة  ،م الناس فراسةـــمن أعظة ـــــــإياس بن معاويوكان               

 .إن له فيها تآليف: وقيل ،رحمه اهلل يـــــالشافع وكذلك 
  : رحمه اهلل" المنازل " قال صاحب 

، و إن كان بالعين، و إن كانت بغيرها من المداِرك فهي استئناس حكم غيب: الفراسة 
 .رؤيا

 .من غير استدالل بشاهده و                
ر  ـــر والفاجاأمر مشترك بين الب: الغائب د على ـــــــــدالل بالشاهـــــــهذا االست              

ب ــــــــــدالل الطبيــــــوالمؤمن والكافر كاالستدالل بالبروق والرعود على األمطار، وكاست
  . نة والتفسرة على حال المريضخبالس
تسقط   1 فراسة طارئة نادرة: األولى ، اتــــــوهي على ثالث درج: الــــــــق              

                                                                                                                                                                          

ال تربط خيول الجند على القرط حتى : متى هذا ؟ فقال : فقيل . من اآلن ، وقرب زوال أمره 
 . فوقع األمر مثل ما أخبر به . تغلب دولته 

وهي حاجة المريد  ،يشير إلى حكمــــــة إجرائها على لسانه ،  لحاجة مريد صادق: وقوله   1
  . وكانت عنده أعظم موقعا ،فإذا سمعها على لسان غيره كان أشد تنبيها له  ،الصــــــادق إليها 

ما سبب  ،واتصلت به  ،يعني ال يعلم الشخص الذي وصلت إليه ،  وقوله ال يوقف على مخرجها
نما سمعه مقتطعا مما قبله ومما هيجه   . مخرج ذلك الكالم ؟ وا 

 .لسان غافل لم يانس بذكر اهلل: وحشيلسان  -
هلل عليه وسلم وكان رسول اهلل صلى ا ،وهذا من جنس الفأل ،  وال يؤبه لصاحبها ألنه ليس هناك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12444
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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ة سمع مريد صادق إليها ال يتوقف على ــــلسان وحشي في العمر مرة  لحاج على
وهذا شيء ال يخلص من الكهانة وما ضاهأها، ألنها لم . ه لصاحبهاـــــــــمخرجها  وال يؤب

          .ولم تسبق بوجود ،عن عين، ولم تصدر عن علم تشر

                                                                                                                                                                          

  .يحب الفأل ويعجبه
الطيرة  : النبي صلى اهلل عليه وسلم أنـــــــــــــه قالرضي اهلل عنه عن ابن مسعود وفي الصحيحين عن 
  .ولكن اهلل يذهبه بالتوكل . شرك ، وما منا إال 

ابن مدرجة في الحديث من قول  -يعني من يعتريه ، ولكن اهلل يذهبها بالتوكل  -وما منا إال 
  . وجاء ذلك مبينا .مسعود 

. وهي من إلقاء الملك تارة على لســـــــــــان الناطق. ومن له يقظــــــة يرى ويسمع من ذلك عجائـــــب 
  . وتارة من إلقاء الشيطان

نذار: فاإللقــــاء الملكـــــي عن تحزيــن وتخويف وشــرك وصد : واإللقاء الشيطانــــــــي. تبشير وتحذير وا 
  . المطالب

  .وهذا شيء ال يخلص من الكهانة: قوله 
وأحوال الكهان معلومة قديما وحديثا في إخبارهم عن نوع من . أنه من جنس الكهانة : يعني 

. زل هؤالء في الوجود ـــــــــالمغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع ، ولم ي
ولذلك كانوا أكثر ما كانوا في زمن . وة ـــــنة التي يخفى فيها نور النبويكثرون في األزمنة واألمك

نصيب منها بحسب اقتران  الجاهلية ، وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية  فلهم
  . الشياطين بهم وطاعتهم لهم ، وعبادتهم إياهم

حصا والودع وزجر وما ضاهأها أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل ، وضرب ال: وقوله 
الطير، الذي يسمونه السانح والبارح ، والقرعة الشركية ال الشرعية ، واالستقسام باألزالم، وغير ذلك 

  . ر وبوارــــــــــــمما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها خس
يعني غير . إال حق أي عن عين الحقيقة التي ال يصدر عنها ،  ألنها لم تشر عن عين: وقوله 

. يعني أنها ظن وحسبان ، ال عن علم ويقين ، ولم تصدر عن علم: وقوله  . متصلة باهلل عز وجل
أي لم يسقها وجود الحقيقة لصاحبها ، بل فاقد ، ولم تسق بوجود: وقوله . وصاحبها دائما في شك 

  .من غير أهل الوجود

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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وتطلع من صحة .  1فراسة تجنى عن غرس اإليمان: الدرجة الثانية  
  . وتلمع من نور الكشف ،الحال

تجنى من غرس اإليمان وشبه : مختص بأهل اإليمان ولذلك قال: هذا النوع من الفراسة
اإليمان بالغرس، ألنه يزداد وينمو، ويزكو على السقي ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه 

رض قلبه الطيبة وأصله ثابت في األرض وفروعه في السماء، فمن غرس اإليمان في أ
الزاكية، وسقى ذلك الغراس بماء اإلخالص والصدق والمتابعة  كان من بعض ثمره 

  . هذه الفراسة
      اــع تصريحــــ، لم تجتلبها روية على لسان مصطن2ةـــــة سريـــفراس: ة ــــة الثالثــــالدرج 

  . أو رمزا
إن في ذلك آليات  ﴿ :قال اهلل تعالىوعلى ضوء ما سبق فإّن 

                                                           
أن صدق الفراسة من صدق الحال فكلما كان الحال أصدق ، وتطلع من صحة الحال: قوله  1

 . كانت الفراسةوأصح 
  . أصلها نور الكشف ، أيوتلمع من نور الكشف

 .بحسب قوة هذا النور وضعفه: راسةوقوة الف
  : يحتمل لفظ السرية وجهين  2

 -، ومنه  جمعه سراة و ، فإن الرجل السري هو الرجل الشريف ،أي فراسة شريفة :الشرف: أحدهما
وعلى   ،دا مطاعا وهو المسيحـــــــــأي سيقد جعل ربك تحتك سريا  : قوله تعالى -في أحد التأويلين 
  . بوزن شريفةهذا يكون سرية 

ة بوزن شريبة ـــــأن يكون من السر، أي فراسة متعلقة باألسرار ال بالظواهر، فتكون سري: والثاني
  . ومكيثة
  . بل تهجم على القلب هجوما ال يعرف سببه. لم تجتلبها روية أي ال تكون عن فكرة : قوله 
يعني أن هذا ، رمزا تصريحا أو،  على لسان مصطنع أي مختار مصطفى على غيره: قوله 

ارة بالتصريح ، وتارة بالتلويح ، ـــــــــــالمختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيبة ، ت
ما صيانة لما أخبر به عن االبت ما لغير ذلك . ذال ووصوله إلى غير أهله ــــــــإما سترا لحاله ، وا  وا 

 . من األسباب 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=119&ID=484&idfrom=445&idto=452&bookid=119&startno=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=119&ID=484&idfrom=445&idto=452&bookid=119&startno=7#docu
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هذه اآلية التي تالها النبّي صلى اهلل عليه وسلم بعد حديثه حول الفراسة  1﴾للمتوسمين 
لهو استدالل لحكم قطعي، أي انها إشارات وِعبر للصادقين في السِِّر والعلِن، فقال 

 ."نه ينظر بنور اهللإاتقوا فراسة المؤمن ف" عليه الصالة والسالم 
 

والحديث قول اإلمام علي كّرم اهلل وجهه الذي قال فيه رسول ويؤّيد اآلية 
مشيرا إلى سببي الفراسة، ..." أنا مدينة العلم و علي بابها " اهلل عليه الصالة و السالم 

   النظر و الّسمع بقوله فال ينظر بنور اهلل إاّل من أحّبه و ال يِحب اهلل عبدا إاّل رسوال
ما أضمر أحد شيئا إال ظهر في فلتات لسانه " ال وق .و نبيا أن صديقا أو ولياأ

 ". وصفحات وجهه
وقيل أشار ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما على علي رضي اهلل  

ا تعالى عنه بشيء فلم يعمل به ثم ندم فقال يرحم اهلل ابن عباس كأنما ينظر إلى الغي
 .من ستر رقيق

عليه إال ما يستر  وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس
وأعلموا أن اهلل يعلم ما في أنفسكم  ﴿عورته فانفت نفسي منه فتفرس ذلك مني فقرأ 

وهو الذي يقبل  ﴿فندمت واستغفرت اهلل في قلبي فتفرس ذلك أيضا فقرأ  2﴾فاحذوره 
 .3﴾التوبة عن عباده 

بن عبد المطلب أنه مر يوما بابنه وهو نائم نومةالضحى  4وعن العباس

                                                           

14، اآلية الحجر سورة  1  

11سورة الحجر، اآلية   2  
121سورة البقرة، اآلية   3  
وقالوا إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند اهلل خير وأبقى فاعلم إن جواره وليمة   4

ذا رأيت قوما يخرجون من عند قاض وهم يقولون ا شهدنا إال بما علمنا فاعلم أن  ولم يدع إليها وا 
ذا قيل للمتزوج صبيحة البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه ؟ فقا ل الصالح شهادتهم لم تقبل وا 

ذا رأيت إنسانا يمشي ويلتفت فاعلم أنه يريد أن يحدث  خير من كل شيء فاعلم أن امرأته قبيحة وا 
ذا رأيت رجال خارجا من عند الوالي وهو  ذا رأيت فقيرا يعدو ويهرول فاعلم أنه في حاجة غني وا  وا 

يقولون عظم الجبين يدل  يقول يد هلل فوق أيديهم فاعلم أنه صفع ويقال عين المرء عنوان قلبه وكانوا
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فوكزه برجله وقال له قم ال أنام اهلل عينك أتنام في ساعة يقسم اهلل تعالى فيها الرزق 
 .د ؟ أو ما سمعت ما قالت العرب أنها مكسلة مهزلة منسية للحاجةابين العب

 
والنوم على ثالثة أنواع نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق فنومة  

ر النبي بها أمته فقال قيلوا فان الشيطان الخرق نومة الضحى ونومة الخلق هي التي أم
و لعل ما ، ال تقيل ونومة الحمق النومة بعد العصر ال ينامها إال سكران أو مجنون

 .و القيلولة و العيلولة يسمونها الحيلولة
ولقد عرف أسالفنا الفراسة الصادقة في بالد المغرب العربي الكبير     

لمقيمين بالهضاب العليا، وهم على الغالب وخاصة الجزائر عند قبائل بني هالل ا
ولقد اشرنا في ذلك وبغسهاب في بحثنا ( التخيال)رّحل، وت عرف الفراسة بالعامية 

الموسوم، الِحداء في الشعر الشعبي، الغرب الجزائري أنموذجا، المقّدم لنيل درجة 
 .الماجستير

 

 

 

                                                                                                                                                                          

ذا وقع الحاجب على  على البله وعرضه يدل على قلة العقل وصغره يدل على لطف الحركة وا 
العين دل على الحسد والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة وحسن الخلق والمروءة والتي يطول 

انت الفرس إذ تقول تحديقها يدل على السمع واألذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان وك
ذا نعق غراب  ذا فشا في الفأر دل على الخصب وا  فشا الموت في الوحوش دل على ضيقه وا 
ذا قوقت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار واهلل أعلم بكل شيء  فجاوبته دجاجة عمر الخراب وا 

ا في البر عنده مفاتح الغيب ال يعلما إال هو ويعلم م و ﴿عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحد 
والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب 

 .﴾مبين
وأما النوم والسهر وما جاء فيهما فقد روي عن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما عن الرسول أنه 

 "تي حملة القرآن وأصحاب الليلمّ أشرف أ" قال 
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  االستشراف –المبحث الخامس 

الحسب باآلباء شرف يشرف شرفا وشرفة وشرفة : الشرف: 1شرف
الشرف والمجد ال يكونان إال باآلباء  و وشرافة  فهو شريف، والجمع أشراف غيره 

والحسب والكرم يكونان : ويقال رجل شريف ورجل ماجد له آباء متقدمون في الشرف
ن لم يكن له آباء لهم شرف و  . الشرف مصدر الشريف من الناس وا 

 
هو شرف قومه وكرمهم أي شريفهم وكريمهم ، واستعمل أبو : ريفشو 

: والمشروف . أشرف آية في القرآن آية الكرسي : إسحاق الشرف في القرآن، فقال 
 .  2المفضول

وشارف . أمكنك: أشرف لك الشيء و اإلشفاء على خطر من خير أو شر: والشرف 
 .دنا منه وقارب أن يظفر به: الشيء 

أمرنا في األضاحي أن نستشرف العين : كرم اهلل وجهه وفي حديث علي 
 . األذن قطعها واألذن أي نتأمل سالمتهما من آفة تكون بهما، وآفة العين عورها، وآفة

وضع يده : وتشرف الشيء واستشرفه ،قارب: وأشرف على الموت وأشفى
 : ومنه قول ابن مطير; على حاجبه كالذي يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه

  .كأن لم يروا بعدي محبا وال قبلي       فيا عجبا للناس يستشرفونني            
                                                           

 .11، ص 11، ج د تابن منظور، مجلد لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  1
 : الشرف العلو والمكان العالي ، وقال الشاعر : الجوهري   2

 آتي الندي فال يقرب مجلسي     وأقود للشرف الرفيع حماري               
إني خرفت فال ينتفع برأيي ، وكبرت فال أستطيع أن أركب من األرض حماري إال من مكان : أي

ولذلك . ومشارف األرض أعاليها : قال . المشرف المكان الذي تشرف عليه وتعلوه : الليث . عال 
إني أعد : ويقال . شرفة المال خياره ، والجمع الشرف : األصمعي قال . مشارف الشام : قيل 
 : أذناه وأنفه ، وقال عدي : وأشراف اإلنسان . نكم شرفة وأرى ذلك شرفة أي فضال وشرفا إتيا

 ر ــــــــــــــــكقصير إذ لم يجد غير أن جد     دع أشرافه لمكر قصي            
 .االنتصاب: األشراف أعلى اإلنسان ، واإلشراف : ابن سيده 
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أنه كان حسن الرمي فكان إذا : وفي حديث أبي طلحة رضي اهلل عنه
رمى استشرفه النبي صلى اهلل عليه وسلم لينظر إلى مواقع نبله أي يحقق نظره ويطلع 

تنظر، وأصله من الشرف العلو كأنه أن تضع يدك على حاجبك و : واالستشراف. عليه
 . ينظر إليه من موضع مرتفع ، فيكون أكثر إلدراكه

وأنت غير : وروي في الحديث. اإلشراف الحرص: وقال ابن األعرابي
وقال ابن : استشرفني حقي أي ظلمني: وقال ابن األعرابي. أو مشارف فخذه مشرف له
 : الرقاع 

 مغير مستشرف وال مظلوم         ولقد يخفض المجاور فيه           
من أخذ الدنيا بإشراف : وروي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

. نفس لم يبارك له فيها ، ومن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها أي بحرص وطمع
 .وتشرفت المربأ وأشرفته أي علوته

  :إذا كان كذا وكذا أنى أن يخرج بكم الشرف الجون، قالوا: وفي الحديث 
 .فتن كقطع الليل المظلم: يا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما الشرف الجون ؟ قال 

الشرق الجون بالقاف وهو جمع شارق وهو الذي : وفي رواية أخرى 
 ." يأتي من ناحية المشرق

 
يدّل على اإلستطالع لحدوث األمور ، اإلستشراف إصطالحاغير أن 

      مستقبال، بناء على معطيات حسّية و أخرى تخمينية، بل األكثر فيها من التنجيم
 .و الكهنة

يعتمد اإلستشراف كعلم قائم، له رّواد ه وعلماؤه وخبرؤه في معظم الدول، و 
ي و خاصة المتقدمة منها، وهو مبني على معطيات إقتصادية تؤثر بشكل كبير ف

 .ير ألسوئهاضسياسة الدول، وذلك في ترتيب أمور أنظمتها والتح
ولقد أقامت هذه الدول وزارات خاصة لذلك، تشرف على صناعة 
     السياسة في العالم و إدارة اإلقتصاد بدواليب اإلعالم، كيفما تشاء لخدمة مصالحها 

اإلحتماالت التي قّلما في جملة  ذلك ما يسميه البعض بالتخطيطومصالح حلفائها 
 .ت خطىء فيها



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

62 
 

 

 الثانيالباب   
 شعراء اجلفر يف الشعر

 الشعيب اجلزائري 
 

 يالشيخ سيدي عيسى االغواط :الفصل األول     
 الشاعر الشيخ سيدي احلبيب: الفصل الثاني      

 ولد دحو
 الشاعر الشيخ سيدي بالوهراني :الفصل الثالث   

            ي ڤالشاعر الشيخ سيدي الزنـا :الفصل الرابع      
 بوحفص                        

 هسيدي احممد بن عود: الفصل اخلامس     
             قصائد اجلفر عند بعض : الفصل السادس     

 األعالم                           
 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

63 
 

 
 

 

 

 الفصل األول
  الشيخ سيدي عيسى

 .ياالغواط
 (أصول من سعيدةمن األغواط و ذو )

 

 .حياته : املبحث األول 

 املوضوعات : املبحث الثاني        
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  حياته:  األول المبحث 

لم يحض الشاعر سيدي الحاج عيسى بمكانته الحقيقية في رياض 
الشعر الشعبي  الجزائري وهو شاهد أمين للقرن الثامن عشر رصد كثيرا من األحداث 

األعالم واطوف عبر العديد من المدن التي تفاعل معها ،في عصره،والتقى بجملة من 
وانفعل لها أو عليها حيث صور الجزائر العميقة بمحاسنها ومساوئها تحت إدارة األتراك 
وما يحيط بها من أطماع إسبانية وأحداث استشرافية صدقتها الوقائع بعد تنبئه بها 

ة تاريخية حية تتحدث عن كاالستعمار الفرنسي وسقوط الحكم التركي،ففي شعره ماد
تفاصيل يومية لحياة الشعب الجزائري في مختلف المناطق شماال وجنوبا شرقا وغربا 

 .وتونس والى دول الجوار المغرب،

وهو يعد شاعر الجزائر في النصف األول من القرن الثامن عشر دون 
ن ابن منازع وحلقة وصل بين الشاعر الكبير سيدي لخضر بن خلوف وبو األطباق وبي

مسايب وابن سهلة فكان ال بد أن تكتمل الحلقة بين الفحول الذين مألوا سماء الجزائر 
 باجمل المدائح 

ال  و واألشعار وكانوا مادة هامة لمختلف ألوان الغناء الشعبي الجزائري،
  غرو أن يولد كل هؤالء الشعراء بالغرب الجزائري الذي نشأت فيه قصائد الغناء 

 .1الشعبي والحوزي

 

 

 

 

                                                           
 . 12م، ص 3010الجزائر، ،1ط االغواطي،بديار، ديوان السيد الحاج عيسى  البشير  1



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

65 
 

 :التعريف به
هو الولي الصالح الشريف المنيف اإلدريسي الحسني سيدي الحاج 

ابن عامر ابن عمران ابن محمد ابن طلحة ابن عبد  بن إبراهيمابن عيسى اعيسى  
الرحمان ابن عبد الرحيم ابن الحسن ابن الحسين ابن جعفر ابن الّناصر ابن طلحة ابن 

محمد ابن أحمد ابن علي ابن يحي ابن علي ابن  موسى ابن أحمد ابن عبد اهلل ابن
محمد ابن القاسم ابن حّمود ابن علي ابن عبد اهلل ابن موسى ابن أحمد ابن إدريس 

الصغر ابن إدريس األكبر ابن عبد اهلل الكامل ابن الحسن المثّنى و فاطمة          
 عنهم أجمعين، بنت الحسين السبط و ابن الحسن السبط إبنا علي و فاطمة رضي اهلل

أمه السيدة الكريمة العفيفة محبوبة بنت سيدي الحاج أبي حفص من أوالد سيدي  و
 .الشيخ أحفاد سيدنا أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 

أّما جّده ابن عامر فهو ولي صالح معروف و قاضي قضاة الذي ولد 
والد سيد الحاج بأ" هــ بمنطقة سعيدة و ال زالت ذرّيته بسعيدة يلقبون  111حوالي 

 .1هــ و كان صوفيا س نّيا على الطريقة اليوسفية الشاذلّية 111، توفي سنة "الظهارى 
  

ويتفق الباحثون الفرنسيون الذين تعرضوا لحياته على انه ولد سنة 
بيد أني وجدت في مجموع مخطوط  –وال ادري من أين أخذوا هذا التاريخ  -م،1111

م مقطعة من شعر 1113/هـ 1200أحمد البوزياني سنة  بالمسجد العتيق بخط اإلمام
هـ الموافق لسنة 1011منسوب لسيدي الحاج عيسى يحدد فيه سنة ميالده بالضبط ب 

 :م 1111
 ْش ـــــعام الِتْئسعه َو الْثَماِنيْن     َعاَم ْمَن الَقْرَن الْحَداعِ       
كْ         َعْند  اَما ْو ال َبْي َما َعاِيْش   ْن   ــــــــــــــــَم الَحِنيـــِزَدَت ْبح 

 

                                                           
عبد اهلل ابن محمد حشالف، كتاب سلسلة األصول في شجرة أبناء الرسول، المطبعة التونسية   1

 .11، ص1131سنة 
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وأما .أي بعد عشر سنوات من التاريخ الذي أورد الباحثون الفرنسيون 
سنة وفاته فيذكر الرواة انه توفي قبل أسبوع من مولد القطب الرباني سيدي احمد 

م ولم أجد من يخالف هذا التاريخ 1121هـ الموافق لسنة 1110التجاني أي في سنة 
برة بني هالل أول األمر ثم بعد قرن ونيف نقل إلى ربوة باب الربط أين يعلو ودفن بمق
 . ضريحه 

أورد عبد اهلل بن محمد حشالف سلسلة شرف سيدي الحاج عيسى ابتداء  :هــــــــنسب
عامر اسقط فيها سهوا اثنا عشر اسما في السلسلة وتوجد شجرة ألحفاد  من جده 

سيدي الحاج عيسى مطبوعة نشرها السيد عيسى بن علي الحاج عيسى على نفقته ولم 
سهوا ولذا سأورد سلسلة نسبه اعتمادا على ما نشره ، 1يسقط في السلسلة إال جدًا واحدا 

عيسى بن إبراهيم بن عامر بن عيسى بن : ) حفيده عيسى بن علي وهي كاآلتي
عمران ابن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحسن بن الحسين بن 
جعفر بن الناصر بن طلحة بن موسى بن احمد بن عبد اهلل ابن محمد بن احمد بن 
علي بن يحي بن علي بن محمد بن القاسم بن حمود ابن علي بن عبد اهلل بن موسى 

ريس األصغر بن إدريس األكبر بن عبد اهلل الكامل بن الحسن المثنى بن احمد بن إد
بن الحسن السبط ابن سيدنا علي كرم اهلل وجهه وابن سيدتنا فاطمة الزهراء ابنة رسول 

 (. اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وأما  نسبه من جهة أمه البوبكرية فقد نقلته عن األستاذ احمد تيشوش 

محبوبة بنت أبي حفص بن الشيخ :) ترنيت وهو عيسى بن الذي نقله عن موقع باالن
عبد القادر بن محمد بن سليمان بن ابي سماحة بن ابي ليلى بن ابي يحيا بن عيسى 
بن معمر بن سليمان بن سعد بن عقيل بن حرمة اهلل بن عسكر بن زيد بن احمد بن 

مضي بن عيسى بن الهادي بن محمد بن عيسى بن زيدان بن يزيد بن طفيل بن ال
زراو بن زغوان بن صفوان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق رضي اهلل 

 .2( عنه 

                                                           
 .14ص  ،المصر السابق 1
 .11ص  المصدر السابق، 2
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 الموضوعات:  انيالمبحث الث

1قصيدة للحاج عيسى الغواطي رحمه اهلل  
 

 يــــــــــــــــاا بكّ ـــــــــــي يــــــــــــأبك
 ارحـــــــــــــــــام البـــــــت منــــــــأنا شف

 ايـــــــــــــي جلّـــــــــلام ـــــــــــــالهّ 
 حــــــــــــل اڤرايــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــفاي

 رايــــــــــــــه الـــــــــف فيــــــيتل
 حــــــــــــــــــل صوالــــــا كــــــــــــضيعن

 ايـــــــــــــــــا بــــــــــــــــراه ايجين
 حــــــــــفي وعد الروم قلبه قاس

 امـــــــــــــــنمعيسى شاف 
 امدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازال الڤـــــــــــــــــــــــــــم

 المــــــــــــــــــع لسوّ ر ـــــــــــــــــــــتت
 حـــــــــــــل في ولده يسمـــــــــــالراج

 المــــــــــــــاوا الظــــــــــــــــــــيزه
 ارحـــــــــضحاو اروام يعشي ف

 اســــــــــــر النّ ــــالكف مّ ــــــيع
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــنغت

 اســـــــــــــطالم و ــــــــــــــالدراه
 رحـــــــــــــــــــــــــيفرح كي ڤبيل مس
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 اس؟ــــــــون الخمــــــــــــاشك
 حــــــــــــــي يفلــــلروملم ـــــــــــالمسل

 رـــــــــــــــــــيا من كنت تسي
 رـــــــــــــــــــــورك بالتحويـــــــــــــــــــــــنح

 ر؟ــــــــــهو التدبي ـــــىواشت
 حـــــــــربي يفت ر حتىــــــــــــاصب

 رــــــــــــــل لك تيسيــــــــــــيعم
 حــل يصبـاللي اراه الحال ور 

 ارـــــــــــــــــضّ حوري للـــــــــــــــن
 ارــّـــــــــــــــــــــي فالزيــــــــــــــــــــــــــــــتضح

 ارـــــــــــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــبدي
 حــــــــــان ويكلـــــــــــل اإلنســــــــــيكّ 

 ارـــــــــــــــــر يا صبـــــــــاصب
 رحـــــامات وتفيّ أراهم يجوك 

 ابــــــــــــــا لحبـــي يــــــــــنبك
 اـــــه آنـــــي شفتلمن ذا الهم ل

 ابـــــــه حسبــــــــــما يحس
 ـــــــــــهم وكل المحنــــــــــــــفيه اله

 ابــــــــــــــي شـــــــه راســـمنّ 
 ىـــــــــــواره راه خالص تمنـــــش

 ابــــــــواو فيه المصــــيق
 ىــــــــــــات اتهنــــــلي ملن ـــــــــلك

 ابـــــــــــاب اطيــڤلبي ط
 اــــــــــت علينـــابطى مول الوق

 ابــــــــــــي غــحق اهلل ك
 ــــــــــهار غلب الجنــــــــالنسعد 
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 ابـــــــــــــــــــــــــد عطـــــــــــالقاي
 اــيخضعن هيبغي في صبح

 ذابــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــيسع
 ىـــــــل له كيما يتمنــــــــــــــــــيعم

 البــــــــــــــا جعــــــــــقاضين
 اــــــينق نبــــي طريـــش ما تبع

 البــــــــــــه غـــــر لــــــــــداي
 ـــــــــــهى ميزونلــــق اهلل ولـــــــح

 دــــــــــــــــــــــــــورخ ونزيــــــــــــــــــــنت
 دــــــــــــــــت نعيــــــــــــــــــا شفـــــــــــــكيم

 دــــــــــــــــــــــدر بالمفيــــــــــــــــنه
 حـــــون مصحـــهذا القول يك

 دـــــــــام الكيــــــــــــــمن تخم
 حــــــــــــــرح مقيـــــــــــالقلب بال ج

 نــــــــــــــــــــفي وحد العامي
 نــــــــــــــــــــــــــح المسكيــــــــــــــــــــــــــــويآ

 نـــــــــــــما له صدر حني
 روح؟ـــــــــــــــرب وين يـــــــــــــــليا ه

 نــــــــــــــــــــى للسكيـــــــــــــــيبق
 حــــــــــي ذاك يكافــــــــــذا فـــــــــــه

 لـــــــــــــــــه قليــــــــــــــمن والي
 لــــــــــــــــــــــــــــــــون ذليـــــــــــــــــــــراه يك

 لـــــــان الخيــــــــــا تبــــــــــثم
 ارحـــــــــــب قـــــــــلي يركلآسعد 

 لـــــــــــار مع الليــــــــــــالنه
 ارحـــــــل طــــان تضــــــــــــــــالقوم
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 انــــــــــــــــــــدار تلمســـــــــــــــج
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــللفرسود ــــــــــــــــــــــتع

 انفـــــــــــــــــــــوال الكيــــــــــــــــــــأم
 حـــــــــــــــع ينبـــــي قانـــــما يبقاش

 انـــــــــــــــــــــــدم البنيــــــــــــــــــــــينه
 رحـــــــــود يطـــــــــب العـــــــــجي و

 اتــــــــــــــــن الحضريـــــــــــــــوي
 تـاــــــــــــــــــــــــن الصفــــــــــــــــــــــــــزيني

 اتـــــــــــــــفركتتوا مـــــــــيضح
 حـــما ترقب فوق سط هوحد

 ى آذانـــــــــــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــــم
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــال درب ي و

 انـــــــــــــــــــــــــــاع الكتـــــــــــــــــــــــبي
 حــــــــــري مني تربــــــــيامن تش

 انـــــــــــــــــــــــــــول الزمــــــــــــيط
 ارحــــرح للسســــــي مــــــــتول و

 ابــــــــــــي غــــــشفت وشوف
 حـــــــي جا يساطلمن حق ل

 رــــــــــــــــــــــم كثيـــــي هـــــــــــــتاي
 رــــــــــــــــــــــــه األميـــــــــــــــــــــــــــــيجيب

 رـــــــــــــق كثيـــــــوت خلــــــــيم
 حـــول يكون مصحـــلقاهذا 

 هــــــــــــــــــــــــافيــــع مـــــــــــــــــــالساب
 هـــــــــــــــــــــر يجيـــــــــــــم كثيـــــــــــــه

 هـــــــــــــــــــــوت فيـــــــــــالمال يم
 ارحــــــــــــــــــم القـــــــــم والســــــــــاله
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 هـــــــــــــــــــــــــــــالت تواتيــــــــــــحف
 حـــــع الرمـــيكثر الضرب م

 كــــــــــــــــــــــل نوريـــــــــــــيا عاق
 كـــــــــــــي نوصيــــــــــــــل تصنت       
 كــــــر لـــــــــــــــــن شكــــــــــــالثم

 حــــــــــــــــــــــع القمــــــــــــــى بيـــــــــــعل
 كـــــــــــــــــــــــــع تهليـــــــــــــفالتاس

 حــــــــــــــن ذبــــــــع مـــــــــــماذا يوق
 اوـــــــــــــــــــــــــــــر تهنــــــــــفالعاش

 داوـــــــــــــــول هــــــــــــــــــول يقــــــــــــــــق
 ارو وداوـــــــــــــــــــن ســــــــمني

 حـــــــــــاخ المبــــحطو شق سب
 اوصـــر ر ــعند جبل اكه

 رن روحـــــــن وهــــــــر مـــــــــــكاف
 انــــــــــــــــــــــا شجعـــــــــــــــخاله

 انـــــــــــــــــــــــــــــاب الرحمــــــــــــــــبسب
 انــــــــــد اهلل بـــــــــــن عبـــــــب

 حــبالمالمو ـــــــــسعد لي شاف
 انــــــــــــــــــد ورمضــــــــــــــــــالعي

 حــــــــا طافـــي جانـــآسعدي ك
 زولـــــــــــــــق فالمنــــــــــــالعاش

 ولـــــــــــــــــــــد اهلل مقبــــــــــــــــــــــــــــــعن
 ولــــــــــــــــــــــط وطبــــــــــــــــغواي

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتـ
 ولـــــــــــــــــــــول نقـــــــــــقد الطب

 حـــــــــده تطفـــــــق عنـــــالسناج
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 انــــــــــــــــــــــــــواب الخيـــــــــــــــــــت
 انــــــــــــــــالمديالص ـــــــــــــــــــــــــخ

 انـــــــــــــــــــــــاع الجيعـــــــــــــــشب
 رحــــــاس يطـــفالن ـــــــــــــهسيغ

 انـــــــــــــــــــــــراب الدخــــــــــــــــش
 حـــــــــام ينفــــى شمــــــــــما يبق

 انــــــــــــــــــار يبــــــــــل غيـــــك
 انــــــــــــــــــــــــــــل ليمــــــــــــــــــــتتفض

 وانــــــــــــــــــــــــنوريكم يا لخ
 حــــــــي يفلـــب ولـــسعد الطال

 وفـــــــــــــــشفت المسلم ش
 وفـــــــــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــــاكــــــــــــــــي 

 ما يرضى شي الصوف
 ـحـــــــــــــــي متشبـــاس الرومـــــبلب 

 دـــــــــــــــــــــر فى العيـــــــــــحاي
 ا ذروكـــــــــــون إيمامنـــــــــــــــشك 
 دــــــــــــــــــــــــــــــــد المجيـــــــــــعب
 لكــــــــا و ســـي باعنـو اللــــــــــه 
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 الثانيـــــــــــــة دةـــــقصيال
 م اهلل ربي عظيم الجاه        ـــــــــدى بســــــــــنب (1

 هو ـــــــــــم السطـــــــاه عظيـــــــــــــــو رضــــــــــنطلب 

 ي      ـــــــــــي على المرسالــــــــــمن بعد انصل (2

  هو ــــــــــــــــاح التقـــــــــــــى مفتــــــــــــــــــعز الريجال  

 رام ـــــــــــــــخ الكــــــــــالم يا شيــــــــــــعليك الس (3

 هـــــــــــــــــــع األمــــــــــــالم شفيــــــــــــاح الظـــــــمصب

 ن ــــــــــــــاتصاوير الحيط ما هومش حيي (4

لى عجبوك واش فيهم من غل  هــــــــــــــــــــــــــــوا 

 ن  ــــــــــــــــــــرفياام عند العــــــــــاو اصنـــــــــــيتس (5

 هـــــــــــــــــــج الملــــــــر خاريــــــــــم غيــــــــــــما يتبعه

 ن ــــــــــــــــــــم في المشاييــــــــــراهم شلة كيفه (6

 هـــــــــــــــــــــاش الجملـــــــــــم كنار قشقــــــــــــوايواله

 ن   ـــــــــــــــــــــي لي قلبه خشيــــــــــــــما يتحدتش (7

 هــــــــــــــــــــفنجال الماء واش يسقي في الرمل

 ا ــــــــت فيه االشيــــــــــذا القرن لي تراجع (8

 امــــــــــــــــــج وال صيـــــــــــه حـــــــــــــل مافيــــــــــــــوقي

 ا   ــــــــــــــــــــــم األوليـــــــــــــــو عديانهـــــــــــــــــــــوايول (9

 المـــــــــــــدوه الظــــــــــــــــــــر يبــــــــــهذا شاو المك

 ة     ــــــــــــــم الحيـــــــــــاء عندهم ســـــــــــــواألولي (11

 المـــــــــــــــــــــري فالعــــــــــــــــــا ثم تســـــــــــــــويطلقوه

 ة ــــــــــــــرة سنيــــــــــــة مستقـــــــــما تبقى زوج (11

 المــــــــــــــة ما كان امـــــــــــــــا متخلطــــــــــــوالدني
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 ةـــــــــــــــــــــمين اصل الذريي ما تعرف ش (12

 المـــــــــــــــل فاإلسـف يدخـــــــــــهذا شاو الكش

 ا ـــــــــــــــــذا بويــــما تصدقش لي يقولك ه (13

 امـــــــــــــــــــرة لتلقـــــــــــــــك سجـــــــــــا شــــــــــــاألم فيه

 ار   ــــــــان صغــــــــبـــــش ة خالوهاـــواد زدام (14

 ىـــــــــــــــــــدم وال يخشـــــــا ابــــــــــــم المنـــــــــــمافيه

 ار   ـــــــــــــــــي كفـــــــــة هنا لـــــــــــــاوالد البوزيري (15

 ىـــــــــــــــــزرع لي يرشـــــــــــــث والـــــــــــاهل البالي

 ار      ـــــــــد ولد المختـــــــم هو أحمــــــــــــــقايده (16

 هـــــــــــــــــــد اهشيشــــــــــــــوم وليـــــــــــــــــوجهه مسم

 زارــــــــــــــــــــاهلل واعلم يتقسم كي شاة الج (17

 1هــــــــــــــــــال واهلل بشيشـــــــــــى موحـــــــــــــــــما تبق

 ك  ـــــــــــــــــــيا قرشوح الغرب اقبض السان (18

 عــــــــــــــــــــدك ترجـــــــــــا عنــــــــــــــمازال لي ديره

 رك ـــــــــــــــــــــرح غيـــــــــما تديها أنت وال يف (19

 عـــــــــــــــي وامجمــــــــازال هانـــــــــــــوالها مــــــــــــم

 ارك ـــــــــد المبـــــــــالعي هـــــــــــا اسمــــــــــــمواله (21

 عـــــــــــــــان سبـــــــه ما كـــــــــــه وساعتـــفي وقت

 درك     ــــــــــــــــت تــــــــور كانـــــــــــــم بحـــــــــكلهات (21

 عــــــــــــــاع شبـــــــــــــوت منها قــــالسلحفة والح

 ك ــــــــــــــي واش ناوي في ظنــــــــيا سايلن (22

                                                           
 .قطعة لحم: بشيشة 1
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 عــــــــــــــــــادي يوقـــــــــــــــغ هــــــــــــم واشتـــــــــــــنخبرك

  ة تهلك  ــــــــــــــحيوك راـــــــــــــــالملل ـــــــــــــــكام (23

 من حا إلى قاف وين ما اتمسات وطالع

 ك  ــــــــم وحد المالـــــــــــــــف رايهـــــــــــراه ايتل (24

 رعـــــــــــــــه اشـــــــــــون في راســــــــــكل نهار يك

 ك    ــــــــــــال يسل هب فيه عمر ـــــــــالي يقض (25

 عـــــــــــــر من فوق ويطلــــــــــــــــولو كان يطي

 ا      ـــــــــــــــــــــــــــا لشريــــــــــــــــــت افريقيـــــــــــــــتتناع (26

 امــــــــــــــــــــسم على ربع اقـــــــــــــــل تنقســــــــــــوقي

    هــــــــــــــــــــرة المهديــــــــــــــدي دايـــــــــــــــواحد ي (27

 امــــــــــــدي سطيف حتى للحمــــــــــــــي ال خر

     هــــــــــــــــــــــــــــال خر يدي تلمسان و مغني (28

 امــــــــــل بتمــــاس واهـــــــــر يدي فــــــــال خ و

 ا    ـــــــــــــــــا بنايـــو رانـــــــــــــــــيقول و وــــــــــــــــيدع (29

 دامــــــــــــــــا هـــر اميــــــــا وعشـــــــــرة بنايــــــــــعش

  هـــــــــــــــمربيي ــــــــوه هــــــــــــة كاينــــــــــالخدم (31

 امـــــــــــل عــــوم كلي بطــــــــــــي بطل يـــــــــــللو 
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 والت عجب عجايب
 راـــــة تقــــا قصـــك ما كيفهــفريتجات      ــــوأنت عجب عجوبة عجايب األوق

 اغراض المرك محشورهات      رغم بغير ــــــــــــن وبايــــــــــــــك سالطيـــم منـــــما تسل
 رهــــــــــــــات      اعلى الظلم تفتش الكون بالبـــــــــــــــــــرج عناتيت وبايــــــمن تحتك تخ

  رهــــــــــــــؤه والهجـــــــــــر دار النبـــــــــوتعم عصرك عصر العدل وسالب الطغاة     
 راــــورات      واال فيضة نيل يوسف في مصـــــي فـــــد للنبـــــــــــي وليـــــــــــــم طـــــــــحات

 هر ــــــــــــوتجيب مساجين من بر الكف من عندك تمشي مراكب في الموجات    
 

 :وقال في ظهور االمام المهدي ايضا
 رىــــــــــثا تحت الــــــى نورهــــى أن سنـــــــحت ردوســـــطلعت شمسك من سماوات الف
 راــــــل وأمـــــك اميارها راجـــــــــــروس      ورضات بيـــــــــــــــــوطاعت لك يا ابن الرياس ال

 راــــــــــــــد الزهــــــــود يا ولــــــــــي دوح الوجــــــــف اسعدك سعدين بالف اصبحت عروس     
 رهــــــــــــــــوق اعناق الطاغيين انبت شجن عفس فيها دوس      فــــــــــاس الفيـــــــــفي مكن

 درةــــــــــر القــــــره وفي فهـــــور الكبــــــــــوس      في نــــــــــــــة يامرفــــــــــــــك للعنايـــــــن اسمـــــالعي
 رهـــــــــــــــوك اهل العمـــــــم يا ملـــــــبسخاوتكوس      ـــــــــــــة النفــــــــــــــوالي بهجــــــــــا مــــــــا يــــالب

 راـــــــــحسك في صنعا وفي الشام ومص  وس    ـــوال تبــــــالدال اسمك في كفك االغ
 درهــــــــر القــــــرك والذكــــــــــــل ذكــــــــــــوس      ما يجهـــــــــــــل القــــــوالقاصي في استنبول اه

 راــــــــــك امـــم بيــــــــــود اوالدهــــــــوك الســــــم روس      ملـــــــــــــــك في كـــــبي والي ادريســــــم
 ورىـــــــــكيف ظهرت اطياب مشروب ال وس     ـــــــرك مســــكان طعام الناس قبل ام

 ورهــــــــــــــــــو مشكــــــــــــــــــي تينبكتــــــــوافعالك ف  ة سوس    ـــــــنصرتك يافحل الفحول احاط
 رهــــــــج السيـــروس      غرب وشرق في القدر شامـــــــــــالب ضـــــــكان اباك بسطوته ك

 راــــــــــــــــــــــــرز بــــــــــــــــره يبــــــــــك لو تامـــــوس      يطيعـــــــــــــك حتى النامـــــه في سيرتـــــــاخلفت
 رهـــــورضات بيك الصالحين اهل النص وص      ـــــــــــتاب العاصي تاب من هو فلع

 رهــــــــــــــــــن الغــــــــب يا زيــــــــى بالجاذيـــــــحت وس      ـــــــــــــــــــــري كل حســـاسالحك عدام يب
 راــــــــمن ال طاعك طاح في النار الحم وص      ــــــــــــه والمنقــــــــــره فيها الف هيبـــنص
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 دارهـــــــــــــــد يا بدر الــــــــــشدي شد البطــــــــــبي روس     ـــــــــــــدي محـــــعمرت بيك بالد ياسي
 ورهــــــــــــــــا لك مظفـــي قدهــى العاطــــمعط وس      ـــــــــــا من غير فلـــــــع مانع نلتهـــــجام

 رهــــــــــا الحضـــــــــــــــال واالنبيــــــــــــسلسلة الرس وس     ــــــــــــــمقواك ولد المصطفى جنة قيط
 ورهــــــــــــــــــدك منجــــــــــــــــق جــــــــــع طريـــــــــــوتب   وص    ــخذها كيف عصاة موسى بها ح

 ورةـــــــــــوك المذكــــــــات الملــــــــوق لباســــــــــوس       فـــــــــــي برنـــــــد النبـــــــــــــي وليـــــم طــــــحات
 رهــــــــك مــــس هجماتــــــيعارفد منهم عسا وس      ــــــــــــــــــوك الناقــــفرنسيس وسبنيول مل

 رهـــــــــك مـــــــس هجماتــــــر عساعيـــــــــفي ب وس      ــــــــــــــدا محســـــــزقرات محاينك لبمن 
 رهـــــــــك الكفــــاف من ذيــــــر االريــــــــــوس       بخنافــــــــــا دبــــــــــران اخليهــــــــــــــة وهـــــــــاعمال

 رهــــــــــــــة والكبـــــــــــــع العنايــــــه طابـــــــــــعنوان    وس   ـــــــي من ســــــيجما يبريه اال كتاب 
 

 :وقال في التنبؤ باحتالل الجزائر
 ارــــــــــــــــــــــــــــي في واد الحمــــــــــرام يبيعنـــــــــــبالح  مـــــــــــــم مع عشاهــــــــــروم غداهــــــدوا للــــــــجو 

 ارـــــــــــــــم    من عساكرهم تقدي النار في االحجــــــــــــــم وفي هواهـــــــــينزه في ابصار نساه
 زارــــــــــــــــــــــمل اسبانيا ـــــــــــــار    تونس الخضرا الهـــــــــــار دار نـــــــــــــه للكفـــــــــــــــــــود مزغنـــــــــــتع

 ـارـــــــــــــــــواد الحمــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــد مزغنــــــــــار    قاصـــــطل شوف شعاع ألف عالم في الغب
 ارـــــــــــــو االبصــــــــــــــــي بالم م  ــــــــْت عينـــــــــــــد     شافِ ــــــــــياسامع لفظي ال تستبطاش ذا الو ِعي

 ارـــــــــــــــــــل البحــــــــــد     بالفرنِسيس اِللي في ساحــــيــا السعِ ـــــــــى من مثلكهـــــــر تخلـــــــــالجزاي
 دارـــــــــــــــــــري ْف سابق االقد     في ماقضاه الباـــــــــم بعيــــوا وراهـــــــــا يمســـــــــــا منهــــــــــوأهله

 اْر ــــــــــــــــــــه وداْر ْستَــ ـــــــــــْش ِمْزَغنَ ـــــــروم خَ ـــــــــال ذا الحديث ْعجل شوفة عين من عرفهم    
 ارـــــــــــــــــــــــا الكبــــــــــاه َوجبــالهــــــــن هنـــــــــــــم      مالكيــــــــــــــــا قبلهــــــوا هنـــــــــــــــوا منها َكانـــــــــــــخرج
  ـومـــــــــــــــــــــــــــم محتـــــــــــــــــــــــــــاس اصــنامهـــــــــدان      لكنـــــــــــــــــــــــة البلـــــــــــــــــَراَه على غولــــــــــــياَحس
 رومــــــــــــــــــــــــــــــــــم مهــــــــــــــــــــــــوا وزمـانهــــــــــــينهزمــ ــومـــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــرك فيهــــــــــى للتـــــــيحلمـا 

 ــومـــــــــــــــــــــــــزم الملمــــــــــــــــــــــي تهـــــــــــــدرة ربــــــــــــق وم     ــــــــــــــــــــــــــــــم والشـــــــــمهلم من ظـــــــــــــبركاه
  ــهــــــــــــح طبعــــم مقبـــــراك اللي ملكـهـــــــــــــد      األتـــــــــــــــه بصناديـــــــــــــه مالنـــــــــــكانت مزغن 
  هــــــــــــــــم من خـشى اهلل وطـاعـــــــــــــفيه اد      حاشـــــــــــاق أمفاسيــــــــــــــــــر وفســـــــــــوط وخمــــــــل

 واــــوا ما ينصدعـــــــارى يصدعـــــــد      روم النصــــــــــــم سيـــــــــــــال يرح هاهو جاهم عسكر
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  ـومــــــــــــح القــــــــــاه بقــبـــــــــــس ذاك الجــــــــــــان      يـرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يشــيــــــــــــــــــــــوالهنم ـــــــــــــــــيــذلوه
  ــدومـــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــن فرانســـــــــــــخ ديــــــــــــان      يشــمـــــــــــــــي االوطــرك فــــــــــــيسيب حريم الت
 ورــــــــــــــــــــــمملوكه  للتـرك   بالظلم   وبالـج  ه     ـــــــــــه البهجـــه لمزغنـــــــــــثلث  ميات سن
  ورـــــــــــــن  َو البــحـــــــــا فـي المدايـــــــــى      بطناختهـــــــــــــــا تتحاجــــث بيهــــــــــــسيرة عام حدي

 دورـــــــــــــــول المقـــــــــــــول ويصــــواألقدار تص   ى    ــــــــــــا يرجــــــــــــــفي غفلة هي  و ما فيه
 ومــــــــر يــعــــــــــه فـي البحــــــــس سبانيـــــفرانسي ان   ــــــــــهاهو جاهم عسكر سخط ما يلي

 دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البلـــــــــــــــل غولـــــــــــــمــا تسـتاه ان     ـــــــــــــــــــــــــــــص الصــبيـــــــــــــــــرو ينقــــــــــايســ
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 (يسمى بعام الخليةاو ما ) الى االغواط  نــــوقال في تنبؤه بدخول الفرنسيي
  في ُزَقْة ااَلْقَواطْ 

 ـهـــد لـك قصــــــــــي نعيــــــــــيا سـايلن ــار        ــــــــــاودوا  األخبــــــــــــــــما زلنا نتــع
 هــــــــــــماذا من االمــحان مدسوسـ ــار       ـــــوح ال تعبـــــــه فـي اللـــــــــــمكتوب
َقْة ااَلقْ في   هــــــــــــر فيه أخبـــار منحوســـــتظه ار       ــــــــاذا صـــــــــَواْط مــــــز 

  ــهـــــــــــــــاض قياســــــــــع وانفــــــــبمــداف ـار       ــــــم عقــــــمـن غرب يجيها صــن
 هــــــــــــواســالم مردوستبقى الروم  ـــار      ــــِفيها يحفى السيف  و المنش

  ـىــــــــــرا ترســــــــــــــــا بعســــاكـــــــيدخله ــار       ــــــــــــــــا جــــه عليهـــــمن بعد العفـ
  ـهــــــــــــــزن فيه ميـــات مكروســـــتح ـار       ـــــــــــفي باب الصفاح شعلت نــ

 اــــــتنفضــهم االجناد نفض  ْكسـ ـار       ــــــا تصيــر قفــــــا و عربهــــهلها
 ــهـــــــن منصوصــــــمن بعد الســتي  ه على الح ضــار     ـــــــمعتاها عظم

  ــىــــــو ذي صيحتك آه يا عيســــوتقول                    
 :وقال متنبئا بدخول االستعمار الى منطقة غرداية

 ْنِتيَسهقصايص 
 هــــفي محنات قصــايص نتيس ـار       ــــــــــــــــاودوا االخبــــــــــــا نتعـــــــــــــــــمــا زلن
 ىـــــشعلتها االعطــاب يا عيسـ ــار       ـــدات النـــــــــر قـــــــــــع زقِريــــــــــفي مدف

 تحزمهم االغدار في خوصـــه ــار       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حضــــــــــــــــواْذواَوات يــ
 ـــاــــــــــواد نســـــــــه إلــى الـــــمن ثم  ــدار       ـــــــــــم االقـــــــــوقهسواْهل الَعْطَف ت
 هـــــــاميه والخمســين مرصوص ار       ـــــــــــــــــــه ديــــــــــــــود فيــــــــــــفــي الوان تعــ

  ـاـــــــف ْكســـــا قصــه ونتــــــمعتاه  وار      ـــــــــــــــه باهــية االصــــــــي ورقلــــــــــــوفــ
 ـهـــــــــــــــَره ْوال ِتْرســـــع دْشـــــما تمن    واْعرب َوَرْقَله ْوفاضوا على االْقطار    

 َوْيَحْك َيا اأَلْقَواطْ 
 َواْط         مــن ريـح الغــرب اذا صاطــــــــــــْــ ــا اأَلقـــــــــْك يَ ــــــــَوْيَحـــ

 هـــتحيـك عرب مــاهي ماللـه         تتـــرك الرض غيــر نخالـ
  ـســـتحبرس        فــي سـيدي القنــدوز ــــــــبعمايمهــا خ ضــر تهـ
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 :وقال في خروج اإلمام المهدي
 بالَسْيِف إَذا ْنسـَلْ 

 عـــــون        وعلى سر البطش في الظلمه قطـــــــــــــسيف الحق نسل من غمده مسن
 عـــــــر من فمه يسطـــــــــون        ريش ريش القهــــــــــــل من كن فيكـــق انحـــــف الحــــلفي

 أتحير العين في الشعاع يذا هو شع   ون     ـــالسحاب خرج في لبدر الفخره من 
 عــــــورى والنور لمــــــــوق الـــــــت فــــــــون        انفلتــــــــــــــشمس الفتح شعاعه من كبد الك

 عــــــورة العالم يدفــــــــــي لكـــــــــده ربــــــــــون        جبــــــــــــــدوح بهجة سر الكـــــــــى ممــــــــــأتجل
 ـعــــــــــع يلســـى الســـــه وال بغـــــــــــــاخباوات ون       ـــــــــــعال اإلسالم مع المواهب لون بل

 ـرعــــألفــين مصـ....................ون        ــــــــذاك الملعــــــــــــات لهـــــــــــــا رب هـــــــــــــي
 عــــــــــــره مزربــور حجـــون        يصبح ذاك الســـــــــــــات أالف طعان وطاعـــــــوربع مي

 وعــــــــــــــــرك يتبـــــــون        نرجى في من آل خبـــــــــــــــالد هنا مرهــــــي هذا البــــــي فــــــران
 دعــــــــــــــى في دولتك راه مدعـــــــــيتمحل    يخرج سعدي معاك في من هو مدفون    

 عــــــــــــون        يا من فيك الخير راعييني واشفــــــــــــول لهــــــــى نقابلك ونقـــــــــويكت نوف
  عــــــــــون        وأنت هاللك فوق من طالع يطلــــــــــــــــات عيــــك وسخـــي عطفـــــــــإذا رب
  عـــــــــــن يرجـــــي البســـه ليـــــــــي رانــــــــون        واللــــــــــــــدل هذا اللـــــــــي وبــــــــــــــك قربنــــــــمن

 عــــــول ادفع وانفــون        انصرني يا ابن الرســــــــــــــــــي مت لكني ما ني مدفــــــــــحيات
 عـــــب منقــــي القلـــاك فـــــــون        انت زادي ومــــــش الكمــــــــــــش بيك ياعيــــــعاي راني

 عـــــــي متولـــــراب رانـــــــــــي وتحت التـــــح ون       ـــــــما تفسد في محبتك يا سيدي طن
 زعـــــــــــك شكره يفــــي في عجايبــــــــــانزون        الســــــــق غناك والغرام يصب مـــــــــــبنذي

 عـــــــــــــري متوجـــــــــمن تفكارك عاش فك  نقره صحيح وكان مكتوب من الكون       
 عـــــــــــــــول الشايــــــــــــون         وتجيك هدايا اسطنبـــــــــــون الي طيلــــا من واد نـــــــــتملكه
 عـــــــــــــــــي واللفــــــة هـــــارون         تبرد نسفاتها اللفعـــــرة قــــب حتى اللي تبع سيــــــتسل
 عـــــــع من يمنــــــــون          في ذا الهيبه وين يمنــــــــــــذاك الملعــــــــــــي هات لهــــــــــيا رب
 عــــــــــــــــــــــن ادمــــــــمن يعمل مثقال والعي        وْن  ...............................

 عــــــــــــــدك تضعضـــــــكنت انت وعنايتك في الكون كمون          وعداك الحساد بع
  عـــــذه من كل سبـــــون          رماحك تهزم ما خــــيا ممضاك بسيف من ربي مسن
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 عـــــــــــــرون          واللي كانو مع  اعراض ووســــيبكش بيك الصيد ويصول الفك
 عـــــــويذا ماتوا في حجر جدك يشف       ون    ــــــــوفي حجرك أوالدتي يحياوا سك

   عـــــدي قابض فيك مانيشي بالصبــــبي                      
 :وقال متبئا باالستعمار الفرنسي لمصر

 هـــــــــــــــــه الَزْينَ ــــــــَلْسَكْنِريَ                            
 عــــه              هلكت بشد المدافـه الزينــــــــــــــلســــكندري          
 ه              نزلت عليها الوجايعــتغبنت بشـــد الغبين          
 ازعــــوالترك عليها ين          ه    ــــــــحتى تولــــي رهين          

  
 انـــــــــــــــــــــــــــــيا العرب                           

 هــــــــــالوتد يبقى وال خيمه وطارف  -ياالعربان –ارحلتوا من ذا األوطان 
 ها كذاك احكام المولى مخالفه -ياالعربان-بظلمكم وانعكست االزمان

 من وراكم تبقى الدنيا مخارفه                   
 واـــــــــــــــــــــــك راحـــــــــــــــــــن فيـــــــــان      الحاطيــــحسراه يا الصحرا وين العرب

 واـــــــــــرا جاحــــــــــــول يا الصحـــــــباله مروا ذهاب بين عجاج وقومان     
 واـاللي على على خدودك صاح ان     ـــــحسراه يا الصحرا وين الفرق
 واـــــــــــــــــــان      اعلى البال مضاوا و طاحــــــــعاد تقول ما كان فيها سك
 زات      طلتوا وكل من طال يعود قصيرــــــحساره نجوع اصحان الزي
  رــــــــــــــي بيــيمسى ف..............االت      ــــــــــــــــوطناجر البال بالهم تق

 :وقال ايضا
  في ثلث جبال                              
 يـــــاق المبنــــــام        امشنتل االقصى وسبقـــــــفي ثلث اجبال تفلت القدره االسق

  وكسال حرام ال منعه وين يوني                   
  يــــــــهكذا شافت عينفي ذا العام نجوع تذهب في االرسام        وتسير ذهاب 

  يـــــــــــــدق البرزانـــــــــــــوض للبال يـــــــــام        ينـــــــــــــــــــواط الدرغـــانسابي فيك يا االغ
  يـــــا جاته تسنــــــــــم أجنودهـــــــــتخربه ــــام       ــــــــي ذا العـــه فـــــــــط ساســــالبني يهب
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  يـــــــــــــم والملح راك مجربنــــــــــام        وسمنهـــع اعوام تمـــنض لسوف خوض رب
  يــــــــــت عوجا اه ياغبنـــــــــــــام        راها صبحــــــــــــــة االيـــــــــــــــك زينـــــــــــي نيتــــــــــاذا ف

  يــــل طعنـــــــاد بعســــب الحســـــــام        وحليـــــــــــــــوانت يا غتاب كول الغش طـعـ
 يــــــــــــــــي حافضنـــــام        وانا في االمان ربـــــــــــد االنتقــون بعـــــــــــانت هو المطع

 يـــر االسالم        شي ياكل شي هكذا شافت عينــفي مارس تتخالص عساك
 يــــــــــــــــب عطـانـــام         فضل اهلل في الغيـــوشوف منشوف اليقظه بال كالم 

  يـــي رحمتنـــالقدره سبقت لي لسان ام        ـــــرب ما كان لجـــــــــي يا عــــعلى فم
    

 :وقال متنبأ بسقوط الجزائر العاصمة
 راكـــــــــــــم االتـــــــــبركاه                               

 ام        في مزغنه اللي كانت ما مثلها مدينهـــــــراك من صولة االيـــــــم االتــــــــــبركاه
 ىــــــــال المعنـــــب وتفصــــــر الغايــــــام        بالســـــــــــــــــــع في االرحــــــــــــــم أنا ونسمــــــــنتكل

  هــــــــــــــــــــــت سكنــــــــــــروم وليــــــــــــام        مملكتك للــــــــــــيا حسراه عليك يا مزعنه سيرة ع
 كــــــــــــــه        ويا حسراه على السور الديار بيـــــــــــراه على مصارك وعجبــــــــويا حص
 كـــــــــــــــتقول ملوك ما سكنوشي فيوا        فيك ــــــه واللي كسبـــــــــك يا الشايعــــــــــواسواق

 كـــــــــــــــــوا       في االسالم وفي فراسين الدكديــــــــــــه يكبـــــــوك لروامـــــــــــــوا فيك ملـــــــــــوال
 هـــــــــــــام        وجنانات عجاب قطعه من الجنــــــــــــــــــدار وحمـــــــــك دار وجــــــــملك ملك

 هـــــــــــــفرسان يصولوا على اوالد جوارن  ام      ـكانوا سفونك ما يخيضوا في الطمط
 اــــــــــــت الهنــــا تحــــــــــــه واغناتهـــــــــام        اغنيمــــــــــــــه مركب باحكــــــه جايبــــــــــكل سفين

              والتسليم اولى لكم تطيعونا                             
 وكالمي تخراف للصبيان                             

 وانـــــــر لبونســـــــي اقيـــــــــــب        من شرقــــــــواد مزي غرب يشق الغي
 انـــــــــــــسليمات ـــي فـــــــــي اللـــــــب        النبــــــــــي لكم تبيـــــــــآنا فيما نحك

  انــــــــه بــــه خزينــــــــــدره كشفتـــــــــالق        مالي مدخل في فجوج الغيب
  وانــب        غراب البين اللي يقسم الصــــــنلغز لغز غريب فيه يشي
  انـــــــــــــراف للصبيـــــي تخـــــب         وكالمـــــــــــــــوانا من هذا البالد نغي
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 الشاعر الشيخ سيدي احلبيب  
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.حياته : املبحث األول   
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.املوضوعات : املبحث الثالث   
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 حياتـــــــــــه: المبحث األول

لم نتمّكن من الوقوف على نسب سيدي الحبيب ولد دحو إاّل أنه من 
        خالل الثقافة الشعبية الشفوية المتداولة أّنه من أشراف مدينة زفيزف والية 
سيدي بلعباس و له ضريح به قّبة بنواحي منطقة زفيزف، و هو من أحفاذ سيدنا 

  .الحسن، عاش في القرن الحادي عشر هجري

في قصيدته أّنه سبق الشيخ بلوهراني بجفريته، كما هو  و ما يثبت
 .موّضح في دراسة موضوع قصيدة هذا األخير
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 . خصائص شعره :المبحث الثاني 

باسم ( 12)بيتا ستون الثالثة و ال افتتح الشاعر قصيدته الجفرية ذات 
الهموم التي المولى رب الخالئق والصالة على طه صاحب العصمة، مخبرا عن كثرة 

 :ستحل محدثة الفتنة ما بين المسلمين والروم يقصد النصارى والروم وهم
وهنا " قال الثعالبي للمولود "ثم يعود الشاعر الى مصدر الهامن في قوله 

يطرح السؤال عن الثعالبي فال شك انه مصدر علم الشاعر وال بد ان يكون عالما 
يكون قد كتب ذلك في مخطوط مذكره ام هي  المور الشريعة فاهما لعلم الجفر فاما ان

محاورة دارت بينه وبين سائله تناقلتها االلسن واالذان عن اصول جيل كما وصفه 
 .بمعنى غشيم الينهم وال يعلم حاد عن الحق" غيشوم"

في البيت الموالي يوضح الشاعر استجابة المطلوب للطالب واصفا إياه 
ب العلم كان اماما مقيما للصلوات الخمس وانه وهنا ندرك ان صاح"  بإمام الصاليا "

   سيخبره بما ذكره اهلل عز وجل وذكر الخالق بما سياتي في االبيات الموالية اما قرآنا 
 او كالم غير القران وذلك ما ذكره الذاكرون بعلم الجفر 

هـ وفي آخر النصف الثاني اليرى القوم اال هموما  1310 12في القرن 
 صر من مصر ويرجع الغازي الى وطنه وهو الرومويغاث الناس بن

ي سنة أ 10+1+20وفي البيت الموالي يذكر مدة حكم االتراك ب
 .ربعون عاماأو 

ويرجع الروم بعساكر قوية يملك البر والبحر في يوم واحد ويستعمل 
وهو يغزو المراسي كطير الحجموم " حكني"االبجدية في الحساب ح و ك و ن و ي  

                 نعنيهم " اــــــــــبيضة الــــــــرحل"يذكرنا بقول الشاعر محمد بلخير في قصيدته  اي اسود اللون
 غير نحل واالجناد حجموم     دارو بالقبة الكفار      

 .م جنوب سعيدة1110واصفا بذلك عساكر الغزو الفرنسي في 
ثم في البيت الموالي يذكر المراسي التي يدركها غزو الروم استداء في 
مصر عبر االسكندرية وتونس يقصد بذلك سواحل شمال افريقيا واصفا اياهم بالجرذان 
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ويقصد به االمريكان بمنطقة جبل اكهر وهو " جالوت"ثم يجزم بيوم السبت اي يحل 
 leوالعملية المسماة االنزال " الدوم"المعروفة بنبات " montagnedelion "جبل قديل 

dabarquent   ثم يصف نزول هذا الجيش  العرموم ويحط رحاله ويرد الماء من
تمطرية وهي منطقة حذو قديل معروفة بغزارة مياهها العذبة ثم يصف االذالل الذي 
يحله هذا الغازي من استياحة اعراض الناس فيستحب النساء ثيبات وابكار وتقدم له اى 

عساكره وقواته مالذ وطاب من الخراف المشوية ويزيد هذا االذالل اتساعا الى منطقة ل
 .كلم حاليا 200البيض اي جنوب سعيدة التي تبعد عن وهران باكثر من 

ويصف المجاعة التي تعم البالد حتى يبلغ قيمة العشاء والغذاء مبلغ لاير 
حتالل الفرنسي وهو ادنى قيمة نفدية من العملة التي كان يتعامل بها الجزائريون قبل اال

وهي " الجبوب"متداول بها انذاك من الدراهم والّدور والدينار ويذكر االمراض المعدية ك
 .الجذري والحصبة وغيرها

ثم يذل انه ال يبقى للمرأة قيمة بل ادنى من او قيمة جمّوم هو الفحم 
 .كناية على رخس عرضها

 .ك فرائض االسالم من صالة وصومويزيد ان ابواب المدارس تغلق وتتر 

ثم يعود  في البيت الموالي قائال ان خروج حكيم وهران في جيش وباسم 
االسالم يدعوا الى الجهاد فيدرك وجدة و السوس وسبتة ويدخل فاس وتكون هناك 

 .مواجهات في البحر والقوارب تقصف وتقصف بنيران كالنجوم 

م سيمكثون ثمانية وثمانين سنة وفي البيت الموالي بيت القصيد قوله انه
اي بقاء الروم في الجزائر ،وهذا البيت الذي رّد عليه  الشيخ بلوهراني في قصيدته 

مما يدل جليا ان الشيخ ّدحو شبق .الجفرية شيخي يا شيخ وقد وضحنا ذلك بالتفاصيل 
اني بجفريته الشيخ بلوهراني اال اننا نتسائل هل عاصره ام ال ،بحيث ان جفرية بلوهر 

وهي كناية الى " ولد يامنة"ه وتدور االيام وويحين جالؤهم بقدوم 1333أرخها بنفسه 
قائد مسلم من االشراف اي من آل البيت فيعم الجهاد بعناية من اهلل كل البالد وكل 
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من القمح ربيع والربيع هو  1مدنها وقراها ويعم الخير لدرجة يصبح سعر التليس
قال الكتاب " بها انذاك زهيدة جدا بحيث تساوي وقوله  تصغير لربع وهو عملة يتداول

الذي قرأه او استدل به ( المخطوط)مشيرًا الى مرجعه وهو الكتاب " في ليلة وال يوم 
 .هذه المعلومات المستقبلية

ويستطرد ان رجاء الناس يزيد بانعم اهلل في الزراعة ،ثم يرجع مخاطبًا 
ان قراءة القرآن دون اتيان فرائضه اولها الجهاد في  طالبا يتلو القرآن الكريم وهو يعاقبه

سبيل اهلل فال حاجة للوضوء وال صالة وال صيام تقوم به مقبول ،فالمسلمون اصبحوا 
على دين الكفر اي دين الروم وهو المسيحية ياتمرون باوامر الكفار وينتهون بنواهيهم 

ن يصفيه بالمدراة والريح مشيرًا واختلط المسلمون بالكفاركالقمح بالتين الذي لم يجد م.
فسياتي جيش الفاصل يصفي هذه الدرسة  ويصبح التبن .ان الوضع ذاته غير دائم 

 .رماداً 
يصف الشاعر انه سياتي من منطقة بان السوس رجل مائلة عمامته له 
جيش لواؤه مزركش االلوان وسوس منطقة بالمغرب االقصى ،ثم يقول انه قد رىه في 

رآه  ي منطقة في الحدود المغربية الجزائرية حذو وجدة ومغنية حاليا،وه" اهل نقاد"
بقواته العسكرية ال تعد وال تحصى لدرجة ان نبات الّدوم الذي تكتسبه المنطقة لم يعد 

واو "ولكثرة االموات في الحرب حتى يتخم الذئب،ويرجع الى منطقة اخرى وهي .يرى 
وهو الخمر " الماحية"بينه وبين قوم يشربون ويذكربها موقعة اخرى بحيث تدور " جول

وربما يقصد النصارى يشير ايضا ان مدينة تلمسان ال تسلم من الواقعة بحيث يدوسها 
اثر الحرب ويخربها ويصيب اهل قتل كبير ،فيكون راس الحرب في تمطراية ولعلها 

 .لياً منطقة بالمغرب االقصى وذيلها في يسر وهو واد بالقرب من عين تموشنت  حا
يذكر الشاعر الباي بوحميدي قيثني عليه ويفتخ به ويقول انه يجمع 
الجيش دون مدينة وجدة ويلتقي بجيش آخر ياتي من الطرف الثاني يقصد من الغرب 

ربما يكون اسمه او كناية قائده واصفًا اياه انه مفلج االسنان دو " سعيد"وعلى رأسه 
عساكر قوته العّذة والعدد وينزل بمنطقة يصق مجيء الحاج قادة ب و وجه بشير كريم،

                                                           
 هو برميل مصنوع من نبات الحلفاء يحوي زنة قنطارين : التليس 1
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سبتة وهي منطقة بالساحل الشمال الشرقي للمغرب حالياً  ،حيث يبايعه الجميع سلطانًا 
 .،وانه يحارب بني سناسل وهي قبيلة امازغية بالمغرب

لعل الشاعر هنا يذكر الحاج عبد القادر سليل سيدي قادة 
 .ه اهل تازة ووجدة له كسلطانبلمختاروالموقعة هي موقعة الجمل ومبايعت

ثم يذكر ان شريفا ان مسلما من االشراف ولعله سلطان ويلتقي بلحاج 
قادة في موقعة قتالية وذكر ان اسمه يحي والموقعة تكون يوم الجمعة يصفها بنهار 

النها موقعة بين المسلمين لدرجة ان الحاج قادة يخلف ثالثين الف قتيل في " الشؤوم"
يش خصمه بعدها ان الحاج قادة يغادر المنطقة لزيارة مكة المكرمة يةم واحد من ج

 .وقتئ ( جيل) او ( بجيل)وهو يركب ناقة بيضاء سريعة سريعة تسمى 

مؤكدا على هذه المعلومات يقسم الشاع ر باغلظ ايمانه و بأبنائه ونسائه 
م ويذكر ان ما ذكره قد سمعه من شفيع االمة بقصد في ذلك محمد صلى اهلل عليه وسل

ربما يقصد سيدي " جلول معلوم"انه بواد الغاسول قد رآى بعين اليقين بين نوم ويقظة 
 .عبد القادر الكيالني رضي اهلل عنه 

        وطلب منه ان ياكل هو 1" القشرة"ويقول قد اعطاني قبظتين من 
 .و غيره ولعل غيره هي احدى زوجات الشاعر

تاب ويقول انه وصلى من عهد النبي وفي االبيات االخيرة يرجع الى الك
 .صلى اهلل عليه وسلم ولعل الجفر الذي اشار اليه العديد من علماء الّسنة والشيعة 

والبويه " دحو"ثم يوقع الشاعر باسمه طالبا ارحمة لنفسه بالحبيب ولد 
ولجميع ولجميع المسلمين الذين هو في ضمان ابي كلتوم صلى اهلل عليه وسلم وعلى 

 .  ارآله اطه

 
                                                           

وهو ثمرة التين المجفف ومفتوح ويجعل على شكل ارغفة يقتات به طوال سنوات دون ان : القشرة  1
 يفسد 
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 . الموضوعات: المبحث الثالث 
 :الشاعـر الحبيـب ولـد دّحـو

 واليـــــــــــــــم اهلل رب الخلـق  مــــــــــــدا باســــــــــنب
 ومــــــــي طـه المعصــــو على النبــــــــــــصلّـ

 هــــــــــــــــــوم اللي راهـي  جايــــــــــما ذا من الهم
 ـّرومــــرم و المسلـم  و الــــــــن الڤــــــــــما بي

 ــهــــــــــــــــــــــــــــود  الغايــــــــــي للمولــــــــــــــڤال الثعالبـ
 ومــــــر الجيـل  الغيشـــــد لي بامـــــــو تعيـ

 ــاــــــــــــــــــــــــام الصاليــــــــــه إمــــــــــــال ليــــــــام ڤـــــنع
 ومــــــــــــــال القيــــــــــــد لك ما ڤـــــــــــرانـي نعيـ

 في القرن الثالث عشر من القسمه التاليه
 ومــــــــــــــن عـام يروهـا  غير همــــــــخمسي
 هـــــــــــــــثمه يجي النصر من  مصر مداويـ
 ـّرومـــــع حتى لوطنـه سلطان  الـــــــــــيرج
 هـــــــــــــثالثين عام كامل و الناس  مشاويـ

 ـومــــــــد العشره  للتّـرك حكـــــــــــسته و زي
 ــهـــــــــــدها يفيض بعساكـر قاويــــــــــــــمن بع

 ــومــــــا في يــــــــرڤ و غرب يملكوهــــــــــش
 ـاـــــــــأنقط ح مع كاف و نون و زيد  الي

 على المراسي  مثل الجحموم و يجي
 من مصر و السواحل و الناس مداويه
 ـّرومــــــــــه و تونس ڤعـدت للـــــــــــــاسكندري
 هـــــيجي على الحواشي كي الّنو القاويـ

 ومـــــــجردان من النصاره في  التل  تعـ
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 ايــــــفي يوم سبت  ينزل  جالـوت  هن
 ـّدومــــــــــل الـــو يحط في اكهـر على جب

 هــــــــــــــــيبنـي غبال و يـوّرد من  تمطراي
 ـومـــــــــــــــه كمكــــــمن دير بوحنـش للبيضـ

 هــــــــــه  و دواويــر مطويـــــــــه مبنيــــــــخبي
 ّرومــــــــــــــلـبكرات من العـرب يهدوهـم  ل

 ياالل يّدوهـا ليك  انت  ــــــــزوجة الحـ
 ومــــــــت مذمــــــــــك و انــــــــــبها تفـك روح

 ڤاشوش كبش طايب ما بين الشّوايـه
 ـومــــــــــه الســــو تدي العاشـره من غاليـ

 ايــــــــــــــــــثمه تڤـول ويـن اوالدي و انسـ
 ـومـــــــالزش و العطـش و انت يا مڤس

 هـــــــــــمّنا حتى للبّيـض و النـاس مدوّيـ
 ـّرومــــــــــــــــــذاك يتومـر للـــــــــهذا اسلـم هــ

 دايـــــــــــــخبـزة ريـال بين عشاي  و غـ
 ـومـــــــــــوب و الّنـاس تهــــــــالشر و الحب

 هــــــــــــك الغايــــــــي المـرا تدلل هذيــــــــــــتول
 ومــــــــــــه  حّمــــــوات اوقيــــــــــــو اهلل ال ســ

 هـــــــــــــــــــع ما  كان قرايـــــباب الهنــا تبلــ
 ال علم يندرس ال صاله و ال صــوم

 يخرج حكيم وهران  في ألـف  ورايـه
 ـزومـــــــو يجيب خوف رّبـي ينـده  مح

 وجده و الّسوس لقصى ما يسواو شى ساويه
 ومــــــالمرڤ اســــد يدخـل فـــــه و زيـــسبت
 هـــــــــــيتخلّـط البحـر باصحاب  المرزايـ
 ومـــــــــــوارب ال كان نجـــران في الڤـــــني
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 ثمانيـه و ثمانيـن و سمشهم  ضاويه
 ومـــــــــّي القّيـــــــــم الحــــــذاك ما اعطاهــــــــهـ

 هــــــــم تاكلهـم هاويــــــــــــــثمه يتبـّرم عليهـ
 ـومـــــــــه مسمــــــــــو يجـي وليـد يمنى بسيف

 هــــــمانـه يڤطـع في يده  مّضايـز في 
 ـومــــــــــار تحــــــاء للكفّـــو جنود من الّسمـ

 شرڤ و غرب كل مدن تبقى خاويـه
 ومـــــــــــــــــه و ال يـــــــــــاب فـي ليلـــــڤال الكتـ

 ما الحّب الغايـهثم يوّلي التليس بربّيع 
 ومـــمن ڤمح بوشهيبه صافي كي النجـ

 ــهــــــــــــــــهناي ــه وــــــــــال للفالحــــــــــــدار الحـ
 ـزومــــــــه معـــــد حّبــــــــع زيــــــرث الربيــــــــح
 ـهـــــــــــــــــــسمعتـك يا الّطالب تقـرا في اآلي

 ـومـــــــــــفـرض علينا  معلاد ــــــــواك الجهـ
 ــهـــــــــــا في الّسقايـــــــاله راك تتـوضّ ـــــــــعـ

 ما كـان ال صاله عندك و ال  صوم
 ايـــــجيب الكتـاب و ارواح أهـدر مع
 ـومــــــــــري غميـق ما تقدر فيه تعــــــــــبح
 هــــلسـالم لبست لبـوس  الكفر  عبايـ

 ت رومـــــــــت ولّـــــــاد كلهـا رجعـــــــــــو لعب
 هــــــدرسه تخلطـت ما  صابـت  ذّراي
 ـدومـــــــــــد يـــــــــــــو ذا الوعـــالك ال تڤولــــــــب

 هـــــــــــفي نهار يخرج لها  زيش  الهّرايـ
 ـردومـــــــــــــا  مــــــــو بتبنهـــــى و يلحڤـــتصفـ

 يخرج  عوج  الڤّطايهمن باب سوس 
 ومـــــه مرڤــــــــــق عالمـــــور بسناجــــــمنص
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 ـهـــــــه  قاويـــاد شّته بمحالـــــــفي اهل انڤ
 ـومــــــــــــــــــڤ يعـد الملجــــــــــــاب ما يطيــــــحسـ
 ـايــــــــــما كـان مـدن ما كان محال هن

 ّدومــــــــــــــال درڤ ذاك الــــــــّوة المحــــــــمن قـ
 اـــــــــــــثم تصيـب غاشـي مـوتى و عراي

 ـومـــــــــــــي متخـــــــــــــه الذيـب يولّـــــــفي ساعتـ
 في واد جول يلڤوه اصحاب الماحيـه

 ت معّرم مثل الحّمومـــحتى يضحى المي
 ـهــــــــان بقـات  سعايـــــــــــآ ويحهـا تلمس

 ـومـــــــــن الڤـــــا في كرعيـــــات ناسهــــــــمش و
 ـهــــــشاو المحال يشـرب من  تمطراي

 ومـــــــــــــــــــر ملمــــــــــــي يسّ ــــــا هنـا فــــــــاعڤابهـ
 ياـــــّزي  وهنــــــــدي عـــــــــالباي بوحميـ

 ومــــــــــر و ڤـــــده عسكــــــــّط دون وجــــــويح
 ـهـــــــــــــدت  زاويـــــر  ڤعـــــــــمن واد  يّسـ

 ـومــــــــــــــده  متمـــــــرب يبـرز في يــــــــو الغـ
 ـهـــــل الّضاويــــو يجـي اصحاب الّذيـ

 ــومــــــــه مرڤـــــــــــق اعالمـــــــــــناصـب سناج
 هــــي سعيـد في ألـوف  و رايـــــو يج

 ــرومــــــــــــــه مكـــــان وجهـــــــــج ال سنـــــــــمفلّـ
 هــــــــــــــــــو يجي الحاج قاده بعساكـر قاويـ

 ومـــــــــــان طمــــــو يحـّط فـي سبتـه بالڤوم
 هــــــــــــــــــــان عبايـــــــــه سلطــــــــرب يلبســـــــــالغ

 ـومـــــل بميـه  ملجـــو يطعن بني سناس
 هـــــــــــي كل  ثنايـــــــــــره فــــــفارح بوليد الزه

 ومــــدع في وقت المحكــــال غّش ال خ
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 هــــــــــو يجي شريف كاين في يده سعاي
 ـومـــــــــــــــــان الڤـــــــــــــاده سلطـــــــــيلڤاه الحاج ق

 ــهــــــــــــــــــاره ڤّدايــــي نـــــــــــه ڤـال يحـــــــــــاسمـ
 ومــــــــــــوم الّشــــــــــــــيـداڤ نهار جمعه في ي

 ـايـــــــــبعساكر الحاج قاده و يـدور هن
 ـومــــــــــــــي  يــــــــــــــا فـــــــن ألـف  يقتلهـــــــثالثيـ

 داه  دزايـــــــــــــــاده يهــــــــــيخلّـف الحاج ق
 روح  معزومــــــــــــــــيمشي يزور مّكه  و يـ

 ـهـــــــــــــــــــه ناويــــــــر فـي  ليلــــــمن واد يّسـ
 ـومـــــــــــــــــه و يڤـــــــــــــــــــــــــــــاب مكّ ــــــــــح بــــــــــــيفتـ

 هــــــــــــه  دّنايــــــــــــــــــت  ڤومـــــي  ملفّــــــــــيجـ
 ـومــــــــده بالمعلــــــــــــــيصلـي الظهـر في وج

 ــهــــــــــــــــــــــــــا جّرايـــــــــــــــه بيضـــــــــــــــراكـب ناڤــ
 ومــــــــــذوك  الڤـــــــــــــــــل هـــــــو لها بجيـــــــــــيلغ

 ايـــــــــــبيميـن باوالدي  و نسـنحلف لك 
 ـومــــــــــــــــــــــــــــع القــــــــــــن شفيــــــــــا مــــــــــلسمعته

 ايـــــــــــــفي واد الغاسـول شتّـه بعيني  أن
 جاني بين ضحى و نوم جلول المعلوم

 اعطاني كمشتين قشره من الڤلب الغايه
 ذا المهمـومڤالي كول انت و خيره يا 

 هـــــــــــــــطاغي في ساعتـه ما يسـوى ساوي
 ومـــــــــــــــــــع معلـــــــــــــــــوى ربّيـــــــو اهلل ال ســ

 هذا الكتاب و ّصلنـي غيـر هنـاي
 ـومـــــــــد مرســـــــي محمـــــــــة النبــــــــمن ساع        

 امي و باباييا ربي ارحم الحبيب ولد دحو و 
 ومــــــــــــــــــــاالسـالم كلهـا ضامنهـا بو كلتـ
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 ه  ـــــحيات: المبحث األول  
لم نصل إلى اإلسم الكامل لصاحب القصيدة : بلوهرانيالشيخ سيدي 

الجفرية المعروفة و المتداولة في األوساط الشعبية إاّل أنه من المؤكد حسب آبائه 
، دفين مقبر سيدي بلهاشمي حسنٌي حَسْيِنّي من آل بيت رسول اهلل و ِعترته الشريفة

   بين قريتين المطمورحذو ضريح سيدي امحمد بن علي،  أحد أجداده بكدية بلوهراني
 . بمعسكر دّوار أوالد التامي و ماوسة

 
درس الشيخ الفقه على يد الشيخ الولي الصالح سيدي عبد الرحيم دفين 

و سيدي أبي راس الناصري، و حفظ القرآن الكريم ثم درس على ( معسكر)مدينة البرج 
   .يد سيدي الهواري و الشيخ سحنون ولد الشيخ سيد البشير

 
     يدرس القرآن الكريم  طالبا أّن الشيخ بلوهراني كان الرواية األولىو تقول 

 ونر الطلبة ي حضِ دفين بابا علي بمدينة معسكر و كان  1و العقيدة عند الشيخ بوراس
من عين خارج المدينة بواسطة القربة، و ذات يوم كان دور  ابتّ إلى الك  تداوال الماء 

لوهراني، الذي كان ال يتجاوز عمره عشرون سنة، حيث إحضار الماء من قبل لطالب ب
كانت العين وسط غابة من شجر الدوم الذي يشبه النحيل في شكله، و هو يسير سمع 

هاهو المولى عبد القادر الجياللي قد وصل و إذا : دوي اشخاص فسمع بأحدهم يقول
بأربعين، أحِضروا بالواصل يقول ما عددكم؟ قالوا تسع و ثالثون، فقال يكتمل الديوان 
( يا بلوهراني ) الفتى الذي هو خلف الدوم حتى يكتمل الجمع، فنودي بإسمه أي 

فحضر إليهم، و رأى ما رأى من العجب و الكشف  الرّباني، فأ جيز له بأن ي خِبر بما 
                                                           

سليل أوالد سيد الناصر بالبيض، من مواليد منطقة كرسوط بعين افكان : سيدي بوراس الناصري  1
 (.معسكر)
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فرجع  ،رأى و ما سيقع للقوم، و ليس عليه شيء، و إن كان السّر من صفة أولياء اهلل
راس و قّص له الواقعة في قصيدة جفرية، فاستغرب هذا األخير من  إلى شيخه أبي

و تتمة القصة عند البيت المذكور ..." يطير للسما بابور: " أمره، حّتى وقف إلى البيت
 . 1الحقا

الخاص  و تقول الرواية الثانية أن الطالب بلوهراني كان يطهو الطعام
قدر، فيرّدها بلوهراني لثالث مرات و قد لفت انتباهه تطاير قطعة لحم من ال شيخهب

متكررة و في الرابعة أكلها، و لعّل في هذا الطعام حكمة يعلمها اهلل و الشيخ نفسه 
فسأله الشيخ عنها فقّص له بلوهراني القّصة و ذكر أّنه قد أكلها، فك ِشف عنه من أمر 

ّلوحه من جهه   السابقه سبقت ليك و الالحقه لحقت لّي، أنت قريت ال: " اهلل و قال له
 ڤشيخي يا شيخ دنّ : ، و أنشد القصيدة الجفرية التي مطلعها"و أنا قريتها من جيهتين

    ..واش يصير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بيت و ما تداول، إاّل هاته األبيات التي هي  110إّن القصيدة كما تقول األساطير الشعبية بها   1

 . بين أيدينا
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 خصائص شعره :المبحث الثاني 
 

 آشيِخي  يا شيْخ َدَنـق واش يصيـر 
 آشيِخي يا شيْخ ف الِجيْل المَهَملْ                                        

يخاطب الشاعر بآدات المناداة معلمة بلفظ ياشيخي ثم يردف كلمة 
عناها الثاني بأنها الحكيم الفاهم العترافه بقدرة شيخه على إدراك ما سيفصح  مياشيخ و 

 دنق :من غريب األمور وهول قادم وبالء ثم يردف بعد المناداة والتعظيم لشيخه قوله 
أو أنظر إال أن هاتين الكلمتين تفيد كلمة دنق مرادفة لكلمة شوف  و واش يصيـر
وهي اللفظة  واش يصـير: تفيد المستقبل وهو النظر إلى البعيد ليقول  دنق :الحاضر و
 .أي ماذا سيحدث وذلك يعني اليقين والتحقيق يصيـر ،(واي  شيء) ااختصــار 

 
يفًا ضأو تعجبا م ماا منهيأوفي الشـطر الثاني يعيد لفظ المناداة والتعظيم 

في "  مجيبًا عن تعجبه لما أفصح عن الزمان المستقبلي مبينًا موضع الحدث وهو أو
والجيل هو مقدار زمنـي وما يجوبه من أفراد المجتمع كامل متكامل " الجيل المهمل

 :معروفة بها قافية القصيدة الكلمة التيالمهمل : وقوله سنة، 33 :ـــــحيث قدره العلماء ب
مكسور الجناح أي كل شطر بقافيته إال أن القافية الثانية للشطر الثاني مغايرة "

 ".األّولللشطر 
ربما  والجيل المهمل هو مجتمع ينشأ بدون قائد أو بدون ضوابط تحكمه،

أي يتبنى أو يجبر على تبنيه لنظم  ةمتمردا أو بقاء بضوابط غير الضوابط األصلي
 .وأسالفهغير التي اعتاد عليها آباؤه 

عادة ما يكون الخبر لما قد  :َنَخَبرُكم َواش َجاي واَقْبُضو ذا اَلرايْ ( 02
     حدث من أفعال وقيل من أقوال وال يكون الخبر المستقبلي من األحداث إال لنبي 

السمع مما خرج عن  قر سأو منجم أو كاهن أو زنديق ربما يأو رسول يوحى إليهما 
أي  - واَقْبُضو ذا اَلرايْ :آت من أحداث وهو متيقن بقوله الغيبيات واألخبار بما هو 
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خذوا عني ما أقول شهادة على صدقي في الحديث وفيما رأى من رؤيا أو يقظة ال 
 .يعلمها إال هو 

وفي هذا الشطر يشير إلى نظام الحكم : َما َيْبَقى اَل َباْي اَل َباَشا َيْعَدْل  
بشوات أي العهد العثماني في الجزائر مشيرًا إلى  السائد في عهده وهو نظام البايات وال

 .نهاية هذا الحكم وزوالـه والعدل بمعنى الحكم 
يفصح جليا أن حكم اإلسالم  :ُسلَطان اإلسالم َما َعْنَده َمَقامْ ( 13

أي  – اعطاَوه َأَيام َيْحَكم َقِلْيل:سيزول أي بمعنى انه سيخلفه حكم غير إسالمي بقوله 
بمعنى لن يستمر الحكم القائم في عهد الدولة العثمانية في الجزائر إال ايامًا قليلة 

( اعطاَوه) اعطاَوه كأنه يريد أن يقول هو قرار صادر عن جماعة وليس بفرد :وقوله
 ". أْعطاْوهُ " وأصلهما 

 :ويصفح جليا عن نوع الحكم بقوله
 ( َيَمْلُكوا)َقْوم َراُهْم َيُجو الرُوم َيَمْلُكو َذا ال( 04

 ْالَلْي ُهَو َمْحرُوْم َعْندُهْم َراْه مَبْهَدْل                                  
وهو نهاية لنظام الحكم اإلسالمي في البالد سيزول على يد حكم الروم 

وسيذلون ويبهدلون كل من كانت له حرمة وجاه وكأنه يذكر بقوله عز " المسحيين" أي 
 " لوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذالك يفعلون إن الم:" وجل 

 :يبدأ الشاعر بوصف الغزاة بقوله
 . َيَدخُلو ِشي َناْس َيَمُشو ِباْلَتْرَباص (01

من بين هؤالء القوم ناس يمشون بتربص أي مشية متجانسة متناسقة 
يضربون أرجلهم على "  cadence" وهي المشية العسكرية الخاصة برجال العسكر

األرض جميعا كرجل واحد ملوحين أيديهم بحركة واحدة ويحملون بأخرى السالح وهذه 
 .أو العسس م تكن في زمانه معهوده عند الحرس والجيشلالمشية 

هنا يجيب عن اآلية  و : الِلْي ُهَو َخَصاْص ِعْنَدُهْم َيْضَحى َواَصلْ 
لفظ  و ن أراذل الناس عقاًل وجاهًا ومااًل ،أن ويرفعون من شو يعز  :الكريمة بقوله 

نهم أأي في زمن قصير يرفع لهؤالء من ش" بين عشية وضحاها"من الضحى  َيْضَحى
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 المالأما ن العلم ال يؤتى إال بعد أعوام من الجد ، ألطبعَا بمقابل وسنعرف ما هو
 .بعد أعوام من الكد فيؤتى

وهنا : الِلْي َيْلَحْق َذا الَخَبْر َعمَرْه َطال َيْمِلكو َذا الَبْر ُهَوا َوَبَحْر وَ ( 12
يشير الشاعر أن هؤالء الغاصبين من الروم سيحتلون األراضي كلها والبحر وحتى 

بمعنى ما في البحر وما يدب في البر وما يطير في السماء وقد يشاهد من " الهوا"
قد يدرون هذا  ن طال عمره مشيرًا ها أن من يسمعونهإيسمعه بأم عينه ما يخبر به 

ن طال عمرهم إلى الثمانين أو التسعين أو القرن علما أن من كانوا يعون ما إالخبر 
أدركوا  ن طال عمرهم وإيقول هم في العشرينيات أو الثالثينات في أعمارهم أي بمعنى 
 .األربعين سنة التسعين مشيرًا أن األحداث ستقع في مدة تتراوح بين الثالثين و

االختالط في األجناس في  :َمَتَخْلِطْيْن اَل َسَنُة اَل ِدْيْن َيْضُحوا ( 10
 .إضافة إلى االختالط في الدين المسيحي( المرأة والرجل)األسواق والطرقات 

أي أن الملتزمين بتعاليم اإلسالم :ْنَضل حَ َلْحَباب الَطْيِبين َدْرُقو ِفْي ال
نضل المر في المزارع حد نبات الوالمحبين له، طيبو األخالق يختفون ويبعدون كما يبع

 مضيفًا شرحا آخر بقوله  وغيرها فيها يرتعون، والحقول واألسواق
أي أن التقاه ال يسمع لهم بل :الَناْس الَتِقيين َيْضُحو َمْكُروِهيين ( 10
 .يزجرون وينفرون 

ع أما الفجار الفساق وأراذل الناس يسم: والَناس الَفاَجِرْين َهْدَرَتُهْم َعَسْل 
 .لفجورهم وفسوقهم شهوة كالعسل في األكل

يقول هنا أن هذا التجمع الذي : َحْزب الَشْيَطاْن َنْصرًوه الًعرَبانْ ( 10
سيصبح حزبا من أراذل الناس وفساقهم والذي ال يكون االحزب الشيطان الذي يؤسسه 

 .هؤالء القوم الداخلين باألسف ينصره العرب ويلتفون حوله
بمعنى أن جمع الناس من طلبة العلم وحفظ  :ن جمعه ْقِلْيلالِعْلم َو الُقرآ
 .ودراسة القرآن  يصبح قلياًل 

إن الغاصبين سيستولون على الحكم  :وه ِلْلَعَرب َيَتَشَوهدُ الُملك يَ ( 01
مضمونا ويتشبهون بالعرب شكال وألنه يشير إال نظام  القياد واألغوات والباشاوات 
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القوم من عمائم وبرانيس وعباءات ويركبون الجياد الذين يلبسون لباس العرب من 
 .بالسروج العربية وهو يحكمون ويسنون قوانيين الغاصبين المسحيين من الروم

 : َراه ْم َيطو ع وه َمْن د وس كامل
أي سيجعلون الطاعة والمواالة للغاصبين أي معنى آخر سيقومون من 

وهو نبات يشبه في ورقه جريد النخل وال يتجاوز  "استصالح األرض من نبات الدوم 
طوله نصف المتر الواحد وهو نبات معروف بشمال إفريقيا شأنه شأن نبات الحلفاء 

 .الشوكي "والقندول
وينتقل الشاعر إلى التصرفات التي تطرأ على القوم المغايرة لتعاليم 

 :الشريعة االسالمية يقول
الربح المكروه هو الربا أي التجارة  :ام َيْشرُوهَيرَبُحو بالَمْكُروه َوالَحرَ ( 00

 .الغير الشرعية وبكل ما هو محترم مثال كالخمر والخنزير ونحوه
 : الَصِبي مْن َيوه َيْزَعف َوَيْلَعن

أي أن حتى سلوك المسلم يتغير زوال الطاعة والتربية لدرجة أن الصبي 
 .يسب أباه ويلعنه 
 ام ـــــــــرَام ِفي ُكِل َمقَ ــــــــو ِبالحَ ـــَيُبوحُ ( 13

 ْل ـــَتَتَخَرب اإِلسالم َواَلَرحَمه َتْفصَ                                    
إن القوم بعد ذلك ال يخجلون وال يستشرون من الفسوق والعصيان وأكلهم 
كل ما هو محرم في الشريعة وذلك في أي مكان سواق األسواق أو المنازل وغيرها من 

ل وهنا تتهلهل وتندثر فيهم تعاليم اإلسالم وتحل سلوكات ال إنسانية وصفها المحاف
أي ال يرخم فقير أو عجوز  أو عاجز أو صبي بحيث تحل " الَرْحَمَة َتْفَصل " بقوله

 .محلها المادة وال شيء غير المادة
 َراُهم َيْعُطو َأَيام ِبْضَعة مع اإلسالم ( 03

 ُذل ــــول الـام َوَيصُ ـــــَدل َلْحكَ ــَـــ َتَتب                                  
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سيبتدأ هؤالء تدريجيا بتغير التعاليم االسالمية في المنطقة وما هي إال 
أيام وسيتمكنون من تغيير كل األحكام الشرعية بقوانينهم والتي تنتج عنه انتشار المهانة 

 . والمذلة لكل عزيز مسلم
 

 الْراَجل يُشوْف َوالَزْوَجُة َمْكُشْوف ( 01
 الَسْوط َمَع الَطْوف َيُدْوه ُمَسْلَسل                                     

ال يستطيع الرجل أن يعصم زوجته بل المرأة التي كانت مسلمة ال تستر 
كما كانت ،فذهاب عفتها وحرمتها وعزتها أمام أنظار زوجها المهان الذي يغل 

 .لسالسل ويضرب بالسياط وهم يطوفون به األزقة أمام أعين الناس غيره لمن عطىبا
 باِقي َغير َيُنْوح َوالَخاَطْر َمْقرُوح ( 01

 ل ــــْه ِوْين َيُرْوح َشاْين َما َيْعمَ ــــَمالَ                                    
ما بيده أن يفعل  هذا العزيز المذل غال البكاء والنواح والقلب المجروح 

 وهو ال يستطيع فعل شيء 
 زازـــلبنات اللي عزاز ما صابو ل( 02

 ل ــــة تنحاز وتترك الراجـــــخبعد النف                                  
أو مدافعا إن المصونات من النساء المعززات المكرمات ال يجدون حاميا 

 .يضطرون بعد الحاجة واإللحاح من الفاسقين إلذعان لهم وترك أزواجهم الشرعية
 تتسوق للسوق والخلق مطبوق ( 00

 دل ـــــــي مباوف الر ـــــف برشـــــــمكي                                  
إن السوق الذي يجتمع فيه الناس للتجارة من بائع وشاري في كل ما هو 

شرعا سيتغير ويصبح للمباح وغير المباح لدرجة أن بعضهم سيجد نقسه يتناول  مباح
أي يتعاطى الكيف في مجالس المقاهي بالسوق نشوة ( مكيف برشوف)المخدرات عيانا 

 .وافتخارا مشيرًا إلى تغيير جدري في الفكر والرأي 
 اوـــــــــــادات بغاو وبهم رضسال( 00

 ل ـــالسابق في الشاو عمره ما يرح                                 
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وهو يقول إن هذا اآلمر أو البالء الذي سيحل سابق في أمر اهلل ورضي 
به أولياؤه في البالد وهم السادة الصالحون وهم الذي أشار إليهم في البيت الثالث من 

 .أي أنه أمر حتمي جار أن يتغير" أعطاوه"القصيدة بقوله 
 

 ره ــــــــولو في حيـكبار الدايره ي( 00
 وز اللي راذلــــــم بايره يفــــــهدرته                                 

إن أعزه القوم يختارون في أمرهم بحيث أن رأيهم ونصحهم وعلمهم هو 
 .غرس بدون ثمار فال يسمع وال يؤخذ إال يقول األراذل والسفهاء من القوم 

 اللي يبغض أخاه وامه وباباه( 61
 ل ــــــــضو ذاك واه راجل مفــــــــيقول                               

تتغير المقايس والمعايير االخالقية في القوم لدرجة معاداة الرجل اهله 
 .وخاصة والديه وعصيانها و بغض االخوة،تصبح  مقايس الرجوله والفضل 

 اللي ينعر العرب قوله كاذب( 60
 ل ــــــمانع ما ينحب قالو ذاك هب                                

وتعاليمه وينبذ غيرها يقولون ( االسالم)اما الذي ينتصر لدين العرب 
عنه كاذب ويمنع من االقتراب منه والحوزه اليه أو يشيعون أن أهصابه الجنون والهبال 

 .فهو ال يعي وما يقول االسفاهي وهراء
 َلَحنةَ َويِولي َيَسَكَتَنا َكاَغط ا( 66

 ل ــــالَفَضة َالزيَنُة َمَع الَدْبُلون َهمَ                                
كاغط الحنة يقصد بها الورقة البنكية التي أنجزت كمملة يتداول بها في 
" البيع والشراء موضة مصكوكات الفضة من الدراهم والذهب من الدينار والدبلون

 .متعامل به أنداكال" االسباني 
وكاغط الحنة هو الصورة على علبة الحناء التي تشبه الصورة على 

 .الورقة النقدية ولكم الصورة في الملحق فما أعظم ما قام به من تشبيه
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على يد  1110و لقد تم اختراع الورقة النقدية، كما أشرنا سابقا سنة 
 .1الباب  1الفصل  2ألكسندر هاميلتون، أنظر المبحث 

 بنات التقيين يضحو قراصين( 63
 لــــــالجيفه تحم معند الذميين                                

إن المستضعفين من الناس وهم النساء وخاصة من ترعرعت في التقوى 
واإليمان يصبحن خادمات الذميين من النصارى واليهود أي غير المسلمين في بالد 

     والنادل والخادم   Garçonبالفرنسية: األول اإلسالم وكلمة قراصين لهما معنيان
بالعامية الخبازين وهو بتشديد الراء والصغير من الرغيف يسمى : أو الغالم والثانية

بمعنى قرص دائري وبكال المعنيين خادمات وقوله في الجيفة محل " الق ْرَصه"بالعامية 
حمل أطفاله أو بمعنى أنها أي تعمل على تربية أبناء الذميين من النصارى واليهود فت

 .تحمل منهم بعد إختصابهن بأطفال غير شرعيين
أو الروم  هنا نشــير لماذا ذكر الشاعر كلمة الذميين ولم يقل النصارى و

الجواب لعله واهلل أعلم يريد أن يقول أن اليهود والنصارى يصيرون على رأي واحد  و ؟
م االحتالل الفرنسي للجزائر و البالد قبل قدرغم أن اليهود هم من أهل ، جازم في البالد

الخاصة بجعل  1110 سنة 1" كريميو"وكان يرى ماذا سيطرأ بما يسمى بمعاهدة 

                                                           
مّكن أدولف كريميو، محام وأحد قادة الحزب الجمهوري في عهد اإلمبراطورية الثانية، من سقوط  1

إعطاء المواطنة : نابليون الثالث وظهور الجمهورية لفرض أفضل ما يمكن أن يحدث في الحياة
ونجد اليوم صدى لهذه العملية [ يهود الجزائر]” اإلسرائيليين أصيلي الجزائر“الفرنسية كاملة لـ 

العرب “االستعمارية بامتياز في إسرائيل حيث صّوت البرلمان من أجل قانون يمّيز بين 
بين اليهود  المسيحيين ومواطنيهم المسلمين في حين أّن مرسوم كريميو فصل” اإلسرائيليين

 .والمسلمين الجزائريين بشكل نهائي ورمى بثقله بشكل كبير عند االستقالل
، جمعت مجموعة صغيرة من المحاميين الباريسيين السلطة اّلتي سقطت في 1110سبتمبر  4يوم 

وأعلن . وتّم سجنه من قبل البروسيين” سيدان“اليوم نفسه من يد اإلمبراطور نابليون الثالث في 
لتشمل ” الباريسية حصًرا“وسعوا على الفور لتوسيع قاعدتهم ” حكومة دفاع وطني“باريس عن نّواب 

المحافظات والمستعمرات، بما في ذلك الجزائر حيث رأى المستعمرون المعادون للعسكرة في الكارثة 
 .”حكم السيف“فرصة للتخّلص من 
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النصارى واليهود في الدرجة األولى ولهم كل الحقوق في التجنيس والمسلمون من 
 . Les indignesالعرب واالمـازيغ في الدرجة الثانية 

 ن ــــــماله ناهيير الدين ـــــــيتغي( 24
 ل ـــــــــــده يفصـــــــرو األمين مابيــــالم                               

تتبدل تعاليم الدين اإلسالمي  ويجد من يذود عنه واألمناء من الناس 
 .مستضعفون ال يستطيعون فعل شيء لفقدانهم الحكم والمال والجاه

 ود ــــــــــتنذل األسود وتفوز اليه( 61
 يصعب البارود عند من هو صايل                                 

يذل الشجعان الضرغام البواسل ويفوز اليهود وينتصرون لدينهم ولجمعهم 
 .وفي فوزهم حكم وشريعة وجيش ومال وجاه وبالتالي أرض ودوله

ويصبح الجهاد أمر عسير عن أصحاب الحل واعقد أصحاب الصول 
 .ملوك واألمراء والرياسأي الحكام من ال

 دهــــــــتنفك العقدة لرياس الوك( 62
 حى مشدوده على الحرس لولضت                               

تسحب كل األسلحة والعدة الحربية من األشداء من رؤوس القوم وقادتها 
بل يشدون بنظم وقوانين ترغمهم على عدم امتالكها اويشدون في السجون على األ 

 .يلتزموا بالنظام األول 
 

                                                                                                                                                                          

ّرد على وهران واستولت مجموعة منطلقة من الجزائر العاصمة، سيطرت عملية محاكاة ساخرة للتم
. ثورية صغيرة على العاصمة وأنهت الحكم العسكري في الجزائر اّلذي فرضته اإلمبراطورية الثانية

مراسيم جديدة تؤسس للحكم المدني  1، في تور الفرنسية، تبّنت الحكومة 1110أكتوبر  34ويوم 
ابع، أكثر المراسيم شهرة، الجنسية الفرنسية اّلذي طالب به المتمّردون في الجزائر ويمنح المرسوم الس

ألف يهودي في الجزائر باإلضافة إلى المستوطنين األجانب القادمين من جميع أنحاء  21إلى 
 .البحر األبيض المتوّسط
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 نــــــين عند المقبولييتولي تب( 60
 أحسن واستمثل نطيفيا من راك                                

يعتبر من هذا  العمل كل من هو ذكي قطبين المرضى من قبل 
الغاضب أال يحد حدو كل من تسول  له نفسه أن يعصي أو يتمرد على نظامه،وهذا 

 .وقرار وقانون مطاعالعمل بيان 
 تكثر الفجار في سوق التجار( 60

 لـــــن الكـــــطيل الدور وتقـــــيبط                                   
ضوابط التجارة في النظام اإلسالمي شرعية ال يشوبها غش في السلع 

 أن ما هو واليمين والكتابة والشهود واألمناء وال يشوبها ربا وال نحوها من المحرمات إال
قادم يكون عكس ذلك فالفجار الذين يخادعون في البيع وال أمانة لهم فكثرتهم تغير من 
سلوكات المجتمع كل ضف إلى ذلك بطالن الدّوار أي اندثار طابع العشيرة والقبيلة 

والقيطون من " من القيطون" والحل والترجال ويتجمع الجميع في المدن بقوله تقيطن 
وهي بيت الشعر الدالة على العروبة والّعز والقيطنة أي التجمع  الذي ال خيمة له

 .السكاني للخدم والعبيد ونحوه
 جد رفيق و تقيطن في الضيق ما ت( 60

 المرو الصديق بالغل مخمل                                      
إن اجتماع الناس في مخيمات ضيقة بعدما كانت في ربوع الدوار 

المرحة رحاب أفراد العشرية والقبيلة واألهل والخالن ،ال تجد فيها  الواسعة البراحه
 .صديقا وفيًا بل تجاوز من يكبد لك في كل غفله وسهو

 ار ـــــــــــــرح الكفار ألمة المختـــــــــتف (31
 يعطوهم لخبار من فيهم يدخل                                      

ح الغاضبين وتثلج صدورهم لما لحق ألمة كل هذه الهزائم والمصائب تفر 
محمد صلى اهلل عليه وسلم من هوان وذله والذين يبشروهم بذلك هم الذين ارتدوا عن 

خوانهم من المسلمين  .دينهم وتنصروا وانحازوا لهم ضد أهلهم وا 
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 رهــــــم عبره من بني مــــــتدخله( 30
 ه من الهوى تشتعل النار الحمر                                   

: الدموع والحزب أما بني مره" العبرات " يأتي القوم هول مثلما بالعبرة 
النار الحمره وهو لهيب عظيم يشتعل في السماء   .........من قوم ال نعلم من يعني

 .........." بالنابالم "ربما يقصد ما يعرف 
 هول فايت كل زلول هيظهر من( 36

 الفالح يقول الباه نكيل                                    
بمعنى يظهر كل هول واألكثر غرابة وزلة أن القائم على زراعة  

األرض وفالحتها ال يجد ماال يكتال به من شدة الفقر والجدب والجفاف وذلك بقوله في 
  .الشطر الثاني

 يولي مقهور لوطنه بالشور ( 33
 المطمورة محفور من بكري كامل          

يرجع هذا الفالح لدواره بعد أن يستشير إلى المطامر وهي الحضر التي 
يحفرها المزارعون لتخزين القمح والشعير على طريقة سيدنا يوسف النبي عليه السالم 

 .إال انه يجدها فارغة القمح فيها فيعود خائبا مقهورا
 المسكين يشوف عايش تكلوف ( 31

 حاصل وملهوف ما بيده يعمل                                 
ان التكاليف المعيشية ترهق الناس وخاصة المسكين الذي ال مال له فهو 
مثقل على غيره ال يجد ما يقتات منه محتاج البسط انعم الحياه وال يجد مخرجا اال 

 . الحسرة
 الشريعة تغيب ويبوحوا بالعيب( 31 
 يضمن من ال يهيب وال من يحلل                                

. زوال  النظام اإلسالمي وضوابط الشريعة يعوضه الجهر بالسوء 
 .ويسوء من ال يهاب الفجور والعصيان وال من ال يحل الحالل
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 عيشتهم في أزواجهم وذرا ريهم ( 32
 الزله ما تهمهم كيما تحمل    

ال يهمهم من أمر الدين  ال بهم القوم إال قوت أزواجهم وأوالدهم أي
التي تسوء المجتمع ( الزلة جمعها زلل) والمجتمع في شيء وال تهمهم الفضائح 

وكيف ما هي وللشطر معنى آخر أي الزلة وهي ( تحمل) واألشخاص كيف ما جاءت 
 ".أي تفشي ظاهرة الزنا والفسوق" المرأة ال تهتم القوم كسبق ومن هي حامل 

 
 هم يييح هذو ماتو قلوبهم من( 30

 ما يجي غير صابهم غرقو في الجهل                                
القوم الذين يصنعون بأنفسهم كل هذا الضيع ذو قلوب و ضمائر ميتة 
خذلوا واستكانوا وذلوا فال احد يستطيع إحياء هذه األنفس المريضة التي غرقت في بحر 

 الجهل والهوان
 البريطهيصيب الناس شارطه في ( 30
 يجبد عيطه اللي كفر عليه حمل         

هذا الذي يريد اصالح القوم سيجدهم قد لبسوا طاقيات النصارى 
وهي كلمة اسبانية وكلمة شارطة بمعنى يطلب من الصانع ان يحيك له " البريطه"

وفي . وبالمعنى الثاني شابطة كما وردت في رواية ثانية متعلقة –طاقية على المقاس 
 .ثالثة غابطة من الغبطة وهي محبة رواية 

ويجد الكثير منهم الذين تمسحوا أي كفروا بدين اإلسالم دخل عليه 
 .وجاءه يجهد ركنه دون خجل أو حياء

 راه يجييهم رهيب في قوله كذيب ( 30
 ل ـــــــم خريب فيهم يجهــــيخربه                                

وهنا يشير إلى حمالت التبشير المسيحي منت جماعات الرهبان 
 . الكاذبين بالتا لوت فيخربون عقول الناس ويكفرونهم بدينهم التوحيدي ويجهلونهم
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 دخلوا الكنيسة  وتبروا من البيت ( 11
 تل نأشمتهم تشميت إبليس الم 

البيت إن دخول الكنيسة داللة على اعتناق الدين المسيحي والتبرؤ من 
وفي ذلك شماتة وغرور إبليس . يقصد في ذلك الكعبة المشرفة هو الكفر باإلسالم

 .الملعون اكبر شماتة وهي الردة
 اللي مزوجين بزواج القسيسين ( 10
 عليهم حارمين ما يفتي عادل    

إن القوم الذين يعقدون قرانهم بشريعة النصارى على يد القساوسة هي 
أمر ال يختلف فيها اثنان في عدول المسلمين ومفتيهم وما مجرمة في شريعة اإلسالم 

 .بني على حرام ال يتلون من عقب أو غير شرعي
 أصحاب الشراب يدركهم كراب ( 16 
 في يوم الغضاب وفيهم لعال يل   

الذين يجنحون في شرب ما حرم اهلل من خمر من يوم القيامة يوم يلقون 
الهم وفي دنياهم تصيبهم من إدمانها اإلسقام اهلل عليهم غضبانا فذاك يوم الكروب و 

 .واألمراض والعلل
 اويح المسكين في شلة سنين ( 13
 ماله صدر حنين في الخلقه كامل    

ان الفقير سيعاني ويقاسي السنين الطوال ويحسه  من غيث ال يعبأ به 
 عاطفا وال حنونا في مجتمعه يرفع عنه      

 واللي ماله زاد كل كاله الواد ( 11
 يطيل المعتاد في عمره يحصل                              

للشطر األول معنيين أولهما انه كل من زاد ماله أي أصبح غنيا القفه 
في الترف وما يهوي به في واد جهنم ويطول به اعتياءه على هذا الترف وعاقبة نفسه 

انيهما ان الذي ليس له مال وال زاد تقارعه مكايد الزمن انه يتورط في معصية اهلل وث
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ذا طال عليه أمره ذاك فانه ال يقدر  فيهلكه فقره النه ال يجد من يعول هاو يساعده وا 
 .حتى إعاله نفسه دون عياله ،ونحن نرجح الشرح الثاني

 يطول المعتاد ويروحو لوالد ( 11
 تجري وتحوجل  دبكايه لغرا                                 

فاذا طال على العيال ذاك االمر من فقر وفاقه يهجر االوالد آباهم الذي 
هم في شريعة القوم ال يتركون وال يهجرون آباؤهم وعشيرتهم ،فرواج االبناء يكثر من 

وهي ( ياحوجي)يعني تقول" تحوجل"عويل النساء ونيحاتهن باللفظ المعروف في المنطقة
 .عند العرب يا ويحيأو ( ياويلي)مرادفة لكلمة 

 تدرق الصفه بهم المضعوفه( 12
 على الخلقه كامل  هما عتاها كشف                                 

ان النعم تظهر على صفات الناس وهو معروفون بها من إحمرار الوجوه 
وصفاتها وسمنة ولباس ولكن الهم الذي سيطال عليهم سيزيل صفات النعمة من 

 .اعتاها من ذل وزوال ستر على الجميع وجوههم عما
 يريبو لسوارو تتبدل لسعار ( 10

 وقار ال عادل يفصل بال شايب                                
إن النظام الجديد الذي سيحل بالقوم يبدل فيه كل القيم وكل األسعار 

شيخ إحتراما حتى البنايات تهدم وعرضات القوم من السادة يزولون فال يوقر كبير أو 
 .لسنه ويفتى إمام أو فقيه أو قاضي لعلمه

 كامل الرياس يدركهم فالس( 10
 ازلــــــــما يبقى قنطاس في وكره ن                              

إن الرياس القوم والمعتاد هم الرياس البحر الذين يخضون بسفنهم    
باإلفالس والفقر وهو اليستثني  هؤالء او أالئك وما جمعوه من مال ومن غنائم سيبتلون

منهم أحدا ولن يبقر هرم في قومه إال وهجر منزله ونزل والقنطاس هو العمود الوسط 
أي الركيزة والعمود األساس لها بمعنى رئيس القوم أي شيخ " بيت الشعر"في الخيمة 

 .إلخ....القبيلة
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 يطلع بابور في السما رافد الكور( 10
 ل ــــــــــــه كالطيور حسه يجفــــــريشات                               
أو الباخرة ومجراها هو البحر إال انه   babourالبابور هو الفلك الكبير 

بقوله يطلع للسما وهو يحمل الكور المعروفة آنذاك بالقذائف المدفعية في عصره وله 
ريش كالطيور وقد وردت في رواية أخرى جنحاته وهواالرجح أي جناحيه األيمن 

ثم يضيف أنه يصدر ضجيجا صاخبا يجفل ويهرب منه الناس هذا  واأليسر والخلفي،
 ايكذبت )له  :والذي قال -بوراس الناصري –ذي بم يصغه شيخه يروى انه الفاضل ال

حيث يروى أن بلوهراني وضع طاقيته على رأس شيخه ويقال أنه ضمته  .(بلوهراني
روح يا  :ا من أمر الطالب إلى تحت جناح برسنه فسمع دوي الطائرة فقال له متعجب

من  1102، و تّم اختراع الطائرة سنة عنديمّسرح ما عندك ما تزيد تقرا  كولدي را
 .قبل األخوان رايت أورفيل و ويلبر

 وهرن وتلمسان يهدر وبلسان ( 11
 مابين الخيطان عوض راه مقابل                                   

التنبؤ واضح بظهور الهاتف والمكالمات السلكية الذي نراه في عصرنا 
وما من شان الهاتف 1120بما سيجري بعد  111من  عاديا فمن الذي اخبر بلوهراني

، 1، الفصل 2من قبل العالم ألكسيندر غراهام، أنظر المبحث  1111 الذي اخترع سنة
 .1الباب 

فكما يقول أن ساكنة وهران وساكنة تلمسان يتكالمون بصريح اللسان بني 
القوم هذه جمع من الخيطان كان احدهم مقابال للثاني، وانا أتساءل كيف استصاغ 

 الكرامات آنذاك؟
 لم ينته الشيخ من هذا بل أردف يقول 

 تجي حاجة أخرى وتخطف الهدره( 10
 ل ــــــــورة تحير في ذا المسايــــبالناع                                 

لقد رأى بعيني البصيرة ماذا سيحدث بعد قرابة القرن في الزمن وكشف 
عنه حجاب المستقبل وقد احتار هو نفسه في هذه المسائل فكيف بالسامع قائال وياتى 
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والتي كانت مألوفة في " الناعورة"شيء آخر يعيد ما تلفظ به من كالم في بكرة وهي 
  .1111العالم أديسون سنة ى يد استخراج المياه وهي المسجلة التي اخترعت عل

 وزاد أيضا 
 يجيهم زدك تشوفه ويشوفك( 16

 ل ـــــــــكان أنت تضحك تتسمى باس                                  
ويقصد بالزدك جهاز التلفزيون وكاميرا التصوير ويقصد بالزدك الرجل 

تراه ويراك أي لكنه شيء ذابت مصنوع وغير مخلوق " عبلز الم"القصير السمين 
ذا ضحكت من كنزه عدم اإلد راك لما أقول فأنت عقيم يصورك بحركاتك وسكونك وا 

 .من قبل زووريكين فالديمير 1134-1132، و قد بدأ هذا اإلختراع ما بين غير فاهم
 

 تطوع لجبال بوعرها وسهال ت( 13
 ل ــــــــة كيال في الكاغط تأكــــــالخلق                                  

يستصلح األراضي بما فيها الجبال الشاهقة الوعرة تشق بها الطرقات 
وسهوال تسوى للزراعة والبنيان ويصبح المخلوقات من الناس يكتالون عوض األكياس 

وهو نوع من " الكاغط"المقنطرة من القمح والشعير بالدقيق بأوزان األرطال الملفوف في 
المأكوالت المصبرة في علب الورق عوض ما " تأكل  في الكاغط"الورق ، ولعله يقصد 

كانوا عليه يأكلون في القصع الخشبية ويشربون في اقداع وأكواب الطين والخشب 
 .والنحاس ربما الفضة والذهب عند أغنيائهم

 ر السوس تتهول الروسفمن ح( 11
 ل ــــتضحى مخصوص عيشها يوح                                 

طرقات في الجبال الصماء الوعرة وحفر أساسات البنايات إن تشق ال
والمصانع التي بادر بها المغتصب إلقامة مصالحة على األرض العذراء لن يسخر لها 
إال يدا عاملة رخيصة بل بدون مقابل من المساجين من األحرار والرافضين ولنظامه 

المهانة مقابل قوت ولذلك قال تتهول الرؤوس أي تسخير األعزاء في أعمال الذل و 
 .يومها ألقصى حد فالعيشة ضنكا 
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 يتقوى لحرام في الحوانيت ولخيام ( 11
 ل ــــــــم الجهــــالم ويعـــــــر لكــــــيتغي                                    

إن التغيير الذي سؤول إليه المجتمع يبدأ في المعامالت التجارية فما 
كان محرمًا في شريعة اإلسالم يصبح مباحًا بحيث يكثر التنافس في الربا وينبع الخمر 
في الدكاكين ويكثر الفسوق والمجون في البيوت،زد إلى ذلك تتغير لغة القوم الن 

الساكنة عرب وامازيغ تم تعطل كل الغاضب ليس من جنس المغتصبين منهم روم و 
 مدارس ومجالس العلم  القرآن واألدب   

وغيرها فالسعي وراء لقمة العيش تضفي عن ذلك كله وبالتالي يعم 
 .الجهل

 يهومو لبنات يضحو مفترقات( 12
 الـــــــــات كل امر هجــــماباقي شايف                              
النظام اإلسالمي والذي على آبائهن حق إن النساء المصونات في 

العيال والكسوة إال أن يتزوجن وينتقلن إلى عصمة أزواجهن ،ال يجدن من يحصنهن 
فيتفرقن  عن عيالهن ويخرجن طلبا لقوت العيش لفاقتهن وبالتالي ليس لهن ما 

 .يتاجرون فيه  إال شرفهن فال ترى محصنة وال بكرَا ولكن كلهن ثيبات
 اري على باب الحمرياالمر الو ( 10

 ل ـــــــــــه كاري ويهدمه باطـــــــــيدخل                                 
إن السنة الواضح للعيان والذي يراه كل الناس كشهادة لما يقول هو ما 

راهب   curéسيجري على باب الحمري وهو حي عتيق بمدينة وهــران ،سيدخله 
    مسيحي ويهدمه ظلمًا وعدوانا إال أننا نجهل ما كان هناك مبني في باب الحميري 

 .رة يهوديةبوبها مق  place rouxالذي هو حاليا ما يسمى ب ) 
 ي مرهوجههداروها فرجة و ( 10

 ل ــــــــى زوجه على ملك الراجــــما تبق                                 
ربما يقصد الرجل ربما يقصد الشاعر دور السينما او المسارح التي 
ستقام  باسم التحضر والحضارة الغربية والتي يختلط فيها الرجال والنساء بل ما سيقدم 
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فيها من عروض مخلة بالحياء والمشاعر الدينية فظاهرة فسحة وفرجه وباطنها مساس 
 .الزوجية الشرعيةبتعاليم اإلسالم األخالقية وتفكيك الروابط 

 ودزاير يبقو في المشور رنوه( 10
ال أكثر والرأي مخبـــــــــعش                                    ل ـــــــــره وا 

لعل الشاعر يقصد  من قوله عن النزاع عن الزعامات في إدارة الثورات الشعبية ما بين 
 .ون االلتفاف على رأي واحدو الغرب ،فرغم المشورات فال يستطيع( الدزاير)الوسط 

 يجرو عشره يقصدو سجره ( 21
 ل ـــــــــــو في حيره ويحسبو راجــــــــيبق                                  

الشاعر في هذا البيت يقصد قلة الذكور وكثرة النساء ولعله عالمة من 
اليه النساء عالمات الساعة فمن كثرتهن حتى يتوهمن كل جذع شجرة رجل فتسعى 

 .للظفر به 
 ترجع الهدره للناس المشتوره( 20

 ألول ـــــــــــد جنوس أخرى خديع لـــــعن                                 
أن فضل الكالم يرجع إلى جمع أو مجلس شورى من جنوس أخرى غير 

 .المغتصب لاليقاع به
 يجيهم فارس منصور ورايس( 26

 ل ــــــــــــل بطل يفلس ما يهدر فحــــك                                 
يظهر في القوم رجل ينصر بحكمه وهو بطل مغوار باسل يخرس كل 

 .زعيم ولم يقف احد من القياس عمن يقصد
 اللي كانت نار تقوى لشرار( 23

 لـــــطه كحراوه صرصار في وســـــــــي                                  
يقصد الشاعر ان ما كان يرى من عظمة السالح ونيرانها الحراقة التي 

ال تجدي شيئًا مفحمة محترقة ( صرصار)كان يحتمي بها المغتصب تصبح باردة 
 .رمادًا 
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 َبْعَد َمَيا َوَعاْم َيْظَهر َذا اْلَكاَلم( 21
 لـــــــــــام َبَقوَاْل الَمْحفَ ـــــــع َلْحكَ ـــــَتَترَاجَ                                  

يقين الرجل الشاعر من قوله أنه يجزم حتى بالتاريخ الذي يتجلى ويرى 
كل ما أشار إليه بعين اليقين وهو قرن وسنة من الزمن الذي قال فيه قصيدته والتي 
يؤرخها في آخر أبياته كما سنرى في الشطر الثاني فاني عجزت عن تأويله وشرحه 

أن أقوال المحفل ربما يكون مجمع أو ديوان الصالحين وأولياء اهلل وما صدر غير 
 .عنهم من أحكام وأخبار

 عش باقييناقال ثمانية وثمانيين العشره واثنمن ( 21
 ل    ــــأسف ما ن وعشرين ما فوقهــــواثني                                  

في تحديد زمن بقاء الروم في وهنا اإلشارة الدامغة إال أن احدهم سبقه 
ثمانية وثمانون سنة متحدية بالصحيح من القول أن زد  11البالد بمدة زمنية قدرها 

ه شيئًا فيصبح منال تزيد وال تنقص  سنة و 33و سنة باقية  13و سنوات  10عليها 
 .  1كأنه وافقه في كل ما قال ما عدا هذا البيت و .سنة 123عدد السنين 

                                                           
نا في طريقي إلى مدينة معسكر للعمل على سيارتي نوع مرسيدس من مسقط أم و 3012في سنة   1

كلم وجدت في إحدى القرى المجاورة  شيخ وقور حسن 14تبعد ب رئسي أيوب والية سعيدة حيث
هو على جنب الطريق فقلت في نفسي  و الوجه بياض لحيته وعباءته العربية توحي بالتزامه وورعه،

يقصد " راجل زين ولوطو زينة" هذا رجل مبارك أستأهل بيه خيرًا ،فأركبته فالقى الي السالم وقال
رجل أمي صوفي متجول كان  تبّين ذا به ونحن نستدرج أطراف الحديثالسيارة الفخمة ودعا لي فإ

      ويقيم بقرية دائرة غريس لم يعمل قط في حياته  -سيدي بوبكر -لدى ابنته المتزوجة بقرية 
كان شغلي كل ماله  .وهو مستور الحال وقال أنها دعوات أمه انه يأتيه رزقه من حيث ال يدري

ذا به يقولعالقة بالشيخ بالوهراني ف نعم هو صاحب الوقفية شيخي يا " سألته عما يعرف عنه وا 
    ثم تلى لي البيت متعجبًا انظر قوله من قال. -ماوسة –شيخ دنق واش يصير وهو من قرية 

  -سفيزف –وكان قدرة على الصالح الشيخ ولد دحو من نواحي مدينة  إلخ،... ثمانية وثمانيين
ولكنه رّد عليه وسبحان  .سنة 11الروم سيغزون البالد ويبقون فيها  الذي قال قصيدته قبله يعلم أن

 1120سنة وهو ما بقيت فيه الجزائر محتلة من  123اهلل قال الحق فلما تجمع السنين تجد العدد 
 . 1113إلى غاية



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

115 
 

 ات ـــــــــــــات ما رادو تشتو زقمارادو ( 22
 ادات بغات عشرين  سنة ذل ـــــالس                                

وتعالى األصوات فيما ( الزقا)الشاعر يذكر أن القوم لم يسع والى الفتن
بينهم ولم يسعوا إلى الفرقة والشتات بين القبائل والدشر والعشائر إنما السادات وهو 

الصالحون أراد أن تكون بالقوم عشرون سنة إذا إال ألمر يعلمه اهلل وحده رجال اهلل 
 " .عن بعد العسر يسراً " وكأنه يقول بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 راقـــــــــــــهدرو بالتفاق في يوم الف( 20
 ل ـــــــالق واحد ما يرحـــــق الخـــــبح                                  

جال اهلل الصالحين على هذا األمر يوم أن أرادوا أن يتفرقوا إن اتفاق ر 
 اقسموا على األ يرحل اثا منهم من البالد وال يهجروها لهذه المدة المذكورة آنفا 

 لبنات الزايخات يضحو مكشوفات ( 20
 ل ـــــــــح من مات والباقي يهمـــــيري                                   

                                                                                                                                                                          

أخذتني رعشة كبيرة من موقفين اثنين أولهما أنه البيت الوحيد في القصيدة الذي لم 
في وهران و سعيدة ومعسكر وسعيدة  ءه كل من سألته عنه من المشايخ وكبار الفقهاأفهمه ولم يفهم

األمر الثاني هو أن الشـــــاعر الذي سماه لي ولــد دحــــو هو ثاني الشعراء ضمـن  .فقد أجابني عنه.
 .الطي أدرجتهم في بحثي" الوقتية " قائمة أصحاب 

مغيرًا وجهة طريقي  –غريس  -مدينةأكرمت الشيخ بمبلغ مالي وأوصلته إلى غاية 
فرًحا بما انعم اهلل علي فقد دعا لي وانصرف وانا احمد اهلل على هذه النعمة ،متعجال لي عودتي 

وقد كان لي ذلك  مساًء إلى البيت ألتفحص القصيدة الي هي بحوزتي لصاحبها الشيخ ولد دحوا،
 :يقول فيه الشاعر 31ت البيت رقم في مساء اليوم نفسه أنا أتفحصها بلهف اندهشت  لما وجد

 
 َثَماِنية َوَثَماِنييْن وَسْمُشُهْم َضاِوَية        

 وم ــــــــَذاك َما َعطَاُهم الَحْي الَقيُ ــــــهَ                                   
 . في خلقه شؤونهللو 

 -غريس -نواحيمن بلدية ما قضى   0112.41.14.03رقم هاتفه .درويش الميلود: والشيخ هو
 .والية معسكر 
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البنات والنساء يكشف عن عصمتهن وال يبقيين  إن المدلالت من
وال يرتاح من هذا المشهد الرهيب . مصونات كما كن سابقا بل يصيبهن الهوان والمذلة

إال من مات ودس في التراب أما من بقي حيا ليس له سبيل إال الهجرة من العار إال 
 .يعرف أو ينعت

 داد  ــــــــــــــيهوم الجراد ويغيبو لف( 20
 ل ــــالد والعيشة تمتــــــق البـــــتضي                                    

بسط جنوده لتعذيب العباد كما أإن من سخط اهلل عز و جل أن يسلط 
 . الضفادع القمل و الجراد و بإرسال اهلل عّز و جل معذبا أقواما ذكر

وهنا يقول يهوم الجراد وفي رواية يصول الجراد على المزارع فيدمرها 
در ما يعني بها فتضيق األرض بما رحبت على العباد وتعسر أويغيبوا الفداد لم 
 .يتمنى الموت كما كان يرجوا الحياة  المرء المعيشة ويصبح
 

 مر الناس والحايك ينقاسدتت (01
 ل     ـــــرع بفالس ما يعزم ببطـــــمتب                                   

إن التذمر في الناس يبلغ مبلغه من تحول لعادات والتقاليد والحايك 
يناقس أي " هذا ما نرجحه"والحيا أي الحشمة والدين " الحيا ينقاس"ينقاس وقد وردت 

ترمي أو الملحقة " المالية"يسمح ويستباح أما الحايك ينقاس بمعنى سترة المرأة وما 
وتمشي المرأة بدون حجابها أي تتعرى ففي كال الحالتين من الروايتين مبلغ من الفكرة 
واحد والمتبرع عادة ما يكون درهمه هلل ومن فائض من المال إال أن المتبرع في الزمن 
المقصود من مفلس رياء زد على ذلك إال تأخذ بما يعد به من تراه بطل فال التزام وال 

 .ه قوال وال فعالالوفاء بعهد من
 تدفق السودان لبالد العربان ( 00

  لــــــــم الخزيان كي جند النحـــــتلت                                  
ويتجمع ( إفريقيا)هجرة السود من األجناس إلى بالد العرب من الجنوب نحو الشمال 
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 lesجنون الغاصب في مجمعات لعله يقصد بها المعسكرات ، أو القرى الكولونية 
villages coloniales   

 غلبت الروم من بكري لليوم ( 06
     ل ـــــــــــوم وكمل األجـــــق معلـــــالساب                                 

امن من بعد غلبتهم يستدل الشاعر باآلية الكريمة غلبت الروم وهو يعني 
واحتالل هذه األرض سيغلبون وينتهي اجل احتاللهم يوما وهو أجل معلوم كما سبق 

 .سنة ال أكثر وال اقل123ذكره ب
 ا ـــــــمالكه ييجي موالها يعش( 03

 دل ـــــــــــدا ويهداها مقسم ومعـــــــيغ                                   
ل أن من يحكم هذه األرض هو من مواليها أي وهنا يشير إلى االستقال

ويقيم " يغدا"من الساكنيه األصليين بعد أن يهزم الروم المغتصب وبدوره يعزل أو يموت 
 .فيها عدال ويحسن إلى أهلها

 تجي إشارة بغمامة حمره( 01
 ل  ـــــــرى للحضرى فيها صهد وظــــــت                               

لعلني سأقف عن شرح األبيات الموالية لعدم توقيف فيها ماعدا بعضها 
نظرا لترجيحي أن الشاعر كان يقصد بها ولما أطلعني بعض الرواة عن ظهور المهدي 

حيث يذكر ما سيقع من معارك بين  -11الى غاية 14المنتظر وذلك من البيت 
 من اهلل عز وجل  المسلمين والروم ويكون االنتصار للمسلمين بقيادة منصور

 .11ويأتي في البيت 
 أسباب الهالك يبدا من األتراك ( 00

 دل ــــتب هن يامن راك فالخلقــــأحس                                 
وهو يعني أن سبق االنحطاط والهوان وطمع الغاصب الروسي في ارض 

 ".العثماني"وأمالك المسلمين هو تسلط النظام التركي 
المشيشية  صل إلى التعريف بنفسه وبطريقته انه مريد الطريقةإلى أن ي

 .مولى وأزان المتواجدة مقرها بالمغرب االقصى
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 القرآن يعبدو لوثان وايقر ( 00
 ل ــــــم باللسان والضمير كحــــمسل                                 

والغلوفية يشير أن القوم من المسلمين الذين يفتون بالبدع في الدين 
كعبادتهم لألوثان ويقصد بها ما بني على أضرحة العلماء ورجال الدين من األولياء 
وما عرف عنهم بالصالح وما أمروا بذلك وهم براء منه فعبادة والتمسح والطواف على 
القبور والغياب ترك بريئة منه كل عالم وولي وصالح وعارف باهلل عز وجل، فإسالمهم 

أفعالهم وأفكارهم وضمائرهم التمت باإلسالم بصلة لشذوذها  على ألسنتهم بينما
 .وعدوائيتها ، وبغضائها وكل ما يمقته اإلسالم في شريعته

 زان امريد السلطان مولى و ( 011
 ل ـــــون الضمان في كفل الكافــــمضم                                 

 .الولي الصالحفهو يصرح انه من أتباع هذه الطريقة وهو في حماية 
 ر السدات بناظم ذو لبيات خا( 010
ل ـــــــــالبركات مولد المرس ري شهــــف                  

وهو يعتر فان ما قاله من أبيات وما جاء به فيها من إخبار إال بما اعلموه به األولياء 
شهر مولد النبي محمد عليه الصالة  الثاني الصالحون وكان ذلك في شهر ربيع

  .والسالم
 في ألف ومتين واثنين وعشرين ( 016

 ل ــــــين قيد ذا القاـــــــرى للعارفيـــــت                                   
من هجرة الرسول صلى اهلل  1333يؤرخ الشاعر قصيدته الجفرية ب 
التاريخ وان يقيد ألنه يبنى عليه كل من عليه وسلم وان العارفون يجب أن يعرفون هذا 

أترابه من أخبار في حساباتهم ، في تحديه بصدق المقال في الكشف عن أحوال الزمن 
 .المقابل

 ارحمنا يا رحيم بجودك يا كريم ( 013
ل قلبي سليم ما يدخله غل ـــــواجع                                   

بسم "إن أعظم الدعاء هو طلب الرحمن من جواد كريم ذلك ما ذكره اهلل في البسملة 
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اهلل بقلب  ىتأإال من " وقوله عز وجل ال نجاه وال فوز وال رحمة " اهلل الرحمن الرحيم
 ".سليم

 الزينين  اارحم الوالدين والطلب( 011
 ع المسلمين بها تاقة تكمل ــــوجمي                                   

والشاعر يذل . ككل شاعر يطلب الرحمة لنفس ولوالديه بارا بهم ولصحبة
ثم يجمع طلبة " داللة على انه طالب من حملة الكتاب"القرآن الكريم  ةالطلبة وهم حفظ

 .لسائر المسلمين ال يستثني أحدا
 هذو وزاني نظمة بالوهراني( 011

 ازل ــــي ماوسة فيها نــــن يعرفنــــم                                    
نه من ساكنة دوار ماوسة أ وهذا البيت توقيع الشاعر بنفسه بالوهراني و

 .(معسكر)قرب أم العساكر 
 

 :بالوهراني قصيدةخصائص 
إن التاريخ الذي ذكره الزاهد والشاعر بالوهراني في جعفريته الالئية هو 

 : ميالدية بحيث أن الموثق في التعداد الهجري والميالدي هو  1101هـ الموافق 1333
 هـ1331/1313/1201/ هجري  1311/ العام 
 م1110/ 1111/ 1110/ ميالدي 1100/ يقابله

 

 .الكالم إن قوله بعد ميا وعام يظهر ذا 
 م 1111هـ الموافق 1232=101+1333أي 

وقصيدة التي هي بين أيدينا المؤرخة والموقعة من قبل قائلها الشاعر 
بلوهراني الموسومة لشيخي يا شيخ دنق واش يصر ،والتي لم يفتتح كغيره من الشعراء 

ه وسلم بالبسملة أو الحمد ولم يختتمها بالصالة والسالم على النبي محمد صلي اهلل علي
أو االستغفار كما اعتاد عليه صناع الشعر لداللة قوية أنه لم يمارس هذه المهنة في 
صناعة الشعر من قبل ذلك فان ما تناقله الرواة شفاهيًا عبر قرنيين من الزمن أن 

 .الشيخ بلوهراني لم يقرض االقصيدة واحدة هي التي بين أيدينا
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ًا من جماليات الشعر الفنية زيادة على ما سبق فان القصيدة تخلو تمام
بل تكمن بالغتها في صدق المعلومة واألسلوب السهل  من المحسنات البديعية والبيان،

خالية من كل التكاليف وهي بسيطة المعنى ،واضحة المدلول ال تكون صادرة .الممتنع
إال عن شاعرية صادقة في قالب شعري مقضي ال شيئ إنما لسهولة تلقيه وأخذه ألنها 

الة معنى ال َمْغَنى والمجتمع ما قد نراه في جماليات الشعر عند غيره من الشعراء رس
الذين لمه بين أيدينا قصائد جفرية وقد احترفوا الشعر وهم من صناعة لهم غير التي 
بين أيدينا في كل األغراض كالشيخ سيدي عيسى لغواطـــي والحبيب ولد دحوا وللشيخ 

 .الزنافي رحمه اهلل 
فالشيخ بالوهراني هو كغيره من الشعراء الذين ذكرتهم  في غرض  

         ولذلك استثنيته لعدم صناعته للشعر غير التي هي صلب الموضوع  -الجفر
إن أعجب " -حسان بن ثابت لما لما سئل عن  شهر  فقال :يحضرني قول الشاعر و

 " .الشعر هو أكذبه
مدلول محافظة على عناصر وان كانت هذه القصيدة تامة المعنى وال

الهيكلة للشعر من حيث الشكل المتمثل في قافية األسرة بتغيير قافية الشطر األولى 
وتغير هذه  الثالثية ( قصيدة مجنحة) وما يعرف عند صناعة الشعر الشعبي بالمجنح 

مع االحتفاظ بالقافية األساسية  ما هي إال استراحة للشاعر من جهة ومن جهة ثانية 
ال يمتلك قوة النفس الطويل في إيحاء المفردات لتماثل القافية كالقصيدة العمودية انه 

     وهذا دليل آخر لعدم ممارسة الشيخ صناعة الشعر من قبل ،وان كان إن شعراء
     التل أي الظهرانيين يعتمدون هذا النمط من الشكل غير القبليين أي شعراء 

غواط من االعتماد على صناعة الشعر العمودي اال الصحراء كالبيض وسعيدة والجلفة،
 .ذو القافيتين 

إنه كذلك من المالحظ أن ترتيب األبيات في اخذ المعلومة في القالب 
الشعري غير مضبوط يضع الباحث بين احتمالين أولهما أن تواتر القصيدة أجمل 

 .   ترتيب أبياتها وثانيهما فجائية الحدث 
عله يعبر عن الحدث ثم يعود إليه في بيت في صياغته ج وارتباك الشيخ

آخر بعد خوضه لحدث ثاني أو أننا كباحثين لم نتمكن من استيعاب وشرح ما يقول في 
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كل حدث فبدئ لنا تشابه األحداث المعبر عنها في قالبه الشعري أو لتغيير األلفاظ 
 .المؤدية إلى تغير المعنى كما الحظنا في الروايات المختلفة للقصيدة

ع هذا وذاك فان الشيخ بالوهراني احدث طفرة نوعية من حيث صياغة مو 
مجموعة أحداث مستقبلية في قالب أدبي شعري في بنية متكاملة من حيث الشكل غير 
تامة من حيث الفنية الجمالية من صور الخيال تامة المعنى والمدلول صادقة األلفاظ 

هم بحقائق وبراهين ألحداث لبيان جلي أن الشيخ ليس بشاعر محترف بل ا.والحدث
ماء في قالب لغة أهل القوم حتى يستضيفوها فهما حفظا  .مستقبلية صاغها يايحاء وا 

تحقيقا منا في بحثنا عن المقابلة لألحداث التي كشف عنها أنذاك في 
ليها حتى نجلي كل إه أسقطنا األحداث العلمية التي أشار 1333تاريخ القضية 

 .والدليل على صدق جفرية الشيخ التي ال لبس فيهاغموض بالحجة والبرهان 
 يطلع بابور في السما رافد الكور  -41البيت

 ل ــــــــــــــــــور حسه يجفـــــه كالطيــــــجنحات                          
وقد اشرنا إلى اختراع الطائرة العادية التي تلتها وطورت إلى الطائرة 

الشيخ فكانت من اختراع اإلخوان أدرفيل رايت وديلررايت  الحربية التي يشير إليها
 (.01ملحق رقم ) 1102ديسمبر11األمريكيين وذلك بتاريخ  

 وهرن وتلمسان يهدرو بلسان -10البيت 
 ما بين الخيطان عوض راك مقابل                                

       ن والمدلول من هذا البيت اإلشارة إلى اختراع الهاتف الذي كا
         من قبل العالم الكسندر غراهام نبل في مدينة  1111يونيو  03بتاريخ 
 (.03ملحق رقم )بوسطن 

 تجي حاجه أخرى وتخطف الهدرة -11البيت 
 ل ـــــــــورة تحير في ذا المسايــــــبالناع                                 

مخترع   أديسون لعالمالبيت يعني مسجلة األصوات التي عرف بها ا
 (. 02الملحق رقم ) م بأمريكا1110الكهرباء وذلك سنة 
 يجيهم زذك تشوفه ويشوفك -13البيت 

 ل ـــــــــــان تضحك تسمى باســـك ولو                                  
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 1132ويقصد بمعنى البيت جهاز التلفاز أو الذي اخترع ما بين عامي 
 (.04الملحق )فالديمير زوريكين   من فبل العالم 1134و

 كاغط الحنه يولي يسكتنا -33البيت 
 لــــة من الدبلون همــــــة الزينـــــالفض                                  

إن الورقة النقدية البنكية بدأ العامل والتداول بها في أمريكا سنة 
         األمريكي األخضر بعد الحرب األهلية األمريكية والتي خصت الدوالر 1110

 ( .01الملحق رقم ) 
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 الموضوعات: المبحث الثالث 

 1 (الرواية األولى)قصيدة الشيخ بلوهراني 
 يا شيخـــــــي يا شيـخ دّنڤ واش يصيــــــــــــر 01

 يا شيخــــــــي يا شيـــــــــــــــــخ فالجيــــــــــــــل المهمـــــــــل
 نخبركم واش جاي و ڤبضو ذا الـــــــــــــراي 03

 ما يبقــــــــــــى ال بــــــــــاي ال باشــــــــــــا  يعــــــــــــــــــــــــدل
 سلطـان اإلســــــــــــــــالم ما عنــــــــــــده مقـــــــــــــــام 02

 يحكــــــــــــــــم  قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعطـــــــــــــــاوه أيــــــــــــــــام  
 راهـم  جاو الـروم  يّملكـو ذا القـــــــــــــــــــــــــــوم 04

 من هو محـروم عندهم صار مبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 يدخلـو شي ناس يمشـو بالتربــــــــــــــــــــــــــــاص 01

 و خصاص عندهم يضحى واصــــــــــــــــــلمن ه
 يملكــــــــــــــو ذا البـــــــــــــــر هـــــــــــــوى و بحـــــــــــــر 01

 و للي يلحـــــــــــــــڤ ذا الخبـــــــــــــر عمره  طايـــــــل
 ّتشبــــــــــوهالملـك يـــــــــــــــــــــّدوه  للعـــــــــــــــــــــرب  ب 01

 راهــــــــــــــــم يطوعـــــــــــــــوه  من دومــــــــــــه  كامـــــــــــــل
 طيـّــــــــــــــــع الجبـــــــــــــــال واعـــــــــــــره يسهــــــــــــــــال 01

 يكــــــــــــــــــــــــــولالخلــــــــــــــق كّيــــــــــــــال  بالكاغــــــــــــط  
 ما لخضـر لسوس تتهـّول الـــــــــــــــــــــــــــــــّروس 01

 كي تضحى مخصوص عيشها  يوحـــــــــــــــــــــــل
 يضحـو  مختلطيـن ال سّنة ال ديــــــــــــــــــــــــن 10

 ـــــــــــــــــــللحباب الّطيبيـــــــــــن  درڤــــــــــو  فالحنضــــــ
 النـاس التقييـــــــــــــن راهــــــــــم  مكروهيـــــــــــــــــن 11

 و الناس الفاجريـن هدرتهـــــــــــــــــم عســـــــــــــــــــــــــــــــــــل
                                                           

 .مسلم، المقيم بتيغتيف والية معسكر/ مخطوط مروي عن السيد 1
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 لبنـات للــــــــــــــــي عـــــــــــــزاز ما صابـو لـــــــزاز 13
 انحــــــــــــاز و انتــــــــــــــرك الرجـــــــــــــــــــــلبعد النفخـة 

 تصـّوف لسوق و الخلقــــــــــــــه  مطبـــــــــــــوق 12
 متكّيـف برشـــــــــــــــــوق و الـــــــــــــــــراي  مڤّبــــــــــــــــــــــــل

 ـــــــــــاميتقّوى الحـرام في حوانيت  و خيـــــــــــ 14
 يتغّيــــــــــــــــر الكــــــــــــــــالم  و  يعـــــــــــــــّم  الجهـــــــــــــل

 حـزب الشيطان  نصروه العربـــــــــــــــــــــــــــــــان 11
 ـــــلالعلــــــــــــــم و القــــــــــــــــــــرآن جمعـــــــــــــــــه  ڤليـــــــــــــــ

 ربحــــــــــــــو بالمكـــــــــــروه و الحرام يشــــــــــــروه 11
 الصّبــــــــــــي من بــــــــــــوه بزعــــــــــــــــــف و ينعـــــــــــــــــل

 ربحــــــــــــو بالحــــــــــــــــــرام فـي كـــــــــــــل مقــــــــــــام 11
 ــــــّرب لســـــــــــــالم و الّراسخــــــــــه  تفصــــــــلتتخـــــــــ

 راهـم يعطو أيام يضمـــــــــــــــــــــــع اإلســـــــــــالم 11
 تتبـــــــــــــــــــدل لحكــــــــــــام  و يصـــــــــــــول الــــــــــــــــــــــذل

 ـــــــــــــــــــــوفالّرجـل يشوف و زواجه مكشــــــــ 11
 الّصـوط مع الّطـــــــــــــوف يــــــــــــــــّدوه  مسلســــــــــــــــل

 باقي غير ينوح و الخاطــــــــــــر مقــــــــــــــروح 30
 مالـه وين يــــــــــــــروح شايـــــــــــــن ما يعمــــــــــــــــــــــــــــــل

 ــــــــدات بغــــــــــاو  و بهـم  رضـــــــــــــــــــــاوالســـــــ 31
 الّسابـــــــــــــق فالشـــــــــــــــــاو عمـــــــــــــــره مــــــا رحـــــــــــــــل

 كبـار الدايـــــــــــــــــــره باقييــــــــــــــــن في حيـــــــــــــــره 33
 ـــم بايــــــــــــــــــره فــــــــــــــــــــــــوز ال رجــــــــــــــــــــــلهدرتهــــــــــــــ

 من يبغــــــــــــض اخـــــــــاه و أّمــــــــــه و بابـــــــــاه 32
 يڤولــــــــــــــــــــو ذا واه  راجـــــــــــــــــــــــــل  مفّضـــــــــــــــــــــــــــل

 أّللـي ينصــــــــــــــر العــــــــــرب  قوله كـــــــــــــــذب 34
 ما ينحـــــــــب شي سابـــــــــــــڤ لـــــــــه راه هبــــــــــــــــــل



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

125 
 

 كاغـــــــــــــــــط الحّنـــــــــــــه يولّــــــــــــــي  يسّكتنــــــــــــــــــــا 31
 ـــــــــه الزينـــــــــــــــه  مـع  الّدبلـون همـــــــــــــــــــــلالفّضـــــــــــ

 تنــــــــــــــــــذل األســــــــــــــود و  تفـوز اليهــــــــــــــــــــــود 31
 يصعـب البــــــــــــــرود عن مـــــــــا  هو  صايـــــــــــــــــــــل

 ـــــــــــــــّده لريــــــــــــــــــــاس الوعـــــــــــــــــــــدهتنفــــــــــــك العـ 31
 تولـي مجــــــــــــدوده على  حــــــــــــــــــــرص القبــــــــــــــــــــل

 تولــــــــــــــي  تبيــــــــــــن عنـــــــــــــــــد  المقابليـــــــــــــــــــــن 31
 مـــــــن كنت فطيــــــــــــــن أحسن  و استمثـــــــــــــــــــليا 

 ڤراصيــــــــــــــــــنبنــــــــــــات اليقيــــــــــــــن يضحــــــــــو  31
 عنـــــــــــد الّذميــــــــــــــــــــــن  بالجيفــــــــــــــه  تحمـــــــــــــــــــــــــــــل

 غّيـــــــــــــــــر الديـــــــــــــــــــــن  مالــــــه  ناهييــــــــــــــــــــنيت 20
 من هــــــــــــــو أميــــــــــــــــــــــن ما  بيــــــــــده  يفصـــــــــــــــــــــل

 ــــارتكثـــــــــــــــــــر الفّجـار في ســـــــــــــوق التجــــــــــــــ 21
 يبطـل  الـــــــــــــــــــــــدّوار  و  تڤيطــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــل

 تڤطيـــــــــــــن من الّضيق ما تحتاج رفيـــــــــــــــق 23
 المـــــــــــــــرو الصديــــــــــــــــــــق  بالغـــــــــــــــّل  مخّمــــــــــــــل

 تفــــــــــــــــرح الكفّـــــــــــــار ألّمــــــــــــة  المخطـــــــــــــــــار 22
 يعطيهـــــــــــــم لخبـــــــــــــــار من  فينـــــــــــا يدخـــــــــــــــــــــــــــل

 ــــالسجميـــــــــــــــع الريــــــــــــــاس يدركهـــــــــــــم فــــــــــــ 24
 ما يبقــــــــــــى ڤنطــــــــــــــاس فـــــــــــي وكـــــــــــــره نـــــــــــــــــــزل

 يولّـــــــــــــــي مقهــــــــــــــور لوطنـــــــــــــــــه  و يـــــــــدور 21
 ـــــــــــــــلمطمــــــــــــوره محفــــــــــــــــور من بكـــــــــــــــري كامــ

 يظهـــــــــر منهـــــــــم هول فايـــــــــت كل زلـــــــــــول 21
 الفـــــــــــــالح يڤـــــــــــــــــول  ال  بــــــــــــــــــاه  نكيــــــــــــــــــــــــــــــــّل

 ـــــــوفالمسكيـــــــــــــن يشــــــــــــــوف عيشــــــــه تكلــــ 21
 خايـــــــــــــف ملهــــــــــــــوف  شايــــــــــــا  مــــا  يعمــــــــــــــــل
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 الّشــــــــــــرع تغيـــــــــب و يبوحــــــــــــــو بالعيـــــــــــــــب 21
 ـــــــلما يبقــــــــــــــى من  هيــــــــــــــــــب و ال  محلّــــــــــــــــــــــ

 يعيشــــــــــــو في زواجهـــــــــــــــــم و ذراريهــــــــــــــــــــــم 21
 الّزلــــــــــــــه ما تهمهــــــــــــــــم  كمـــــــــــــا  تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 حييهــــــمهــــــــــــــذو ما تـــــــــــــو ڤلوبهــــــــــــم من  ي 40
 اذا جــــــــــــا يصيبهــــــــــــــم غرقـــــــــــو  في  الجهــــــــــل

 فالبّريطـــــــــــــــهيصيــــــــــــب الناس  غابطــــــــه   41
 ثمه منهــــــــم عيطـــــــــه من كفر فيهــــــــم و دخــــــــل

 الكنيســـــــــــات و تبـــــــّرو ما  لبيــــــتدخلـــــــــــو  43
 شمتهــــــــــــم شميـــــــــــــت  ابليـــــــــــــس  المنتـــــــــــــــــــــــــــــــل

 مزوجيــــــــــــــن  بــــــــــــــــــــزواج   القّسيـــــــــــــــــــــــــــــــــن 42
 ـــم حارميــــــــــــــن ما يفتـــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــادلعليهـــــــــــــ

 اصحـــــــــــــــاب الشــــــــــــــراب يدركهـــــــم  كــــراب 44
 في يـــــــــــوم  الغضــــــــــــاب  فيهــــــــــــم  العلـــــــــــــــــــــــــل

 لمسكيــــــــــن في شلّـــــــه  شنيـــــــــــــنآ ويـــــــــــــح ا 41
 ما  له  صــــــــــــــدر حنيـــــــــــن فالخلقـــــــــه  كامـــــــــــل

 و للّــــــــــــي مالــــــــــه زاد كل كــــــــاله  الـــــــــــــــواد 41
 ـــــره  يحصــــــــــــــليطيــــــــــل المعتـــــــــــــــاد  في  عمـــــ

 يطيــــــــــــل المعتـــــــــــــاد و يروحـــــــــــو لـــــــــــــــــــوالد 41
 بّكيــــــــــــة لغــــــــــــــــراد  تجـــــــــــــــــــــري  و  تحوجـــــــــــــــل

 بهـــــــــــــّم المضعوفـــــــــــــهتــــــــــــــدرڤ الصفــــــــــــه  41
 محنتهــــــــــــا  كشفــــــــــــــه  على الخلقـــــــــــه كامـــــــــــــل

 تتبـــــــــــــــدل لسعــــــــــــار و يريبـــــــــــــو لصــــــــــــوار 41
 يفصـــــــــل ال شايـــــــــــب  بوقـــــــــــار  ال  عــــــــارف 

 يطلـــــــــــع بابـــــــــــور للسّمـــــــــا رافـــــــــد الكــــــــــــــور 10
 بجنحـــــــــات  كالطيـــــــــــــور  حّســــــــــــــه يجفــــــــــــــــــــــل
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 ـانتونــــــــــس و تلمســــــــــان يهــــــــــــدرو بلســــــــــــ 11
 في وســــــــــط الخيطــــــــــان عـــــــــوض راه مقابـــــــــــل

 تجـــــــــي حاجـــــــه أخـــــــــرى تخطــــــف الهــــدره 13
 بناعـــــــــــوره تحيـــــــــــــــر فـــــــــــــي  ذا المسايــــــــــــــــــــــــــل

 بمــــــــــزّدك تشوفـــــــــــــه  و  يشوفــــكيجـــــــــــــي  12
 كــــــــــان أنت  تضحـــــــــــك  تتسّمـــــــــــــى  باســـــــــــــل

 الواحـــــــــــــد و العشـــــــــــره أغمـــــــــــام حمـــــــــــــــره 14
 ا صهـــــــــد  أضــــــــلنـــــــــــــــرى الحضــــــــــــــرى  فيهـــــــ

 األمـــــــــــر الـــــــــــــوار علــــــــــى باب الحمـــــــــــــــــره 11
 يّدخلــــــــــــه  كــــــــــــــــاري   يهدمـــــــــــــــــه  باطــــــــــــــــــــــــــل

 ـــــــي  مرهوجــــــــــــــهداروهـــــــــــــا فرجـــــــــــــه و هـــــ 11
 ما تبقــــــــــــــى زوجــــــــــــــــه على ملــــــك  الراجــــــــــــــــل

 وهـــــــــــــران ودزايـــــــــــــر  ولّــــــــو في  مشـــــــــــــور 11
 ــــــــــــــلعشــــــــــره و ال أكثــــــــــــر و الــــــــــراي  أمخبــــــ

 ترجــــــــــــع الهــــــــــــدره  للنــــــــــــاس المشتـــــــــــــــوره 11
 عنــــــــــد جنــــــــــــوس أخــــــــــــرى  خديــــــــع  لـــــــــــــالول

 يجيهــــــــــم فـــــــــــــارس منصـــــــــور  و  رايـــــــس 11
 ـــــــــل يفلـــــــــــــس ما يهتــــــــــــــز  جمـــــــــــــــــــــــــلكـل بطــ

 الّنـار اللــــــــــي كانـــــــــــــت مقرّيــــــــه با  شـــــــرار 10
 يــــــــــــــراو الصرصـــــــــــــار في  وسطـــــــــه  لكحــــــــــل

 عام يظهـــــــــــر ذا الكــــالم من بعد ميــــــــــــات 11
 تترجـــــــــــــع لحكــــــــــــــــام  بقـــــــــــــــول  المحفتــــــــــــــــــــــــــل

 من قـال ثمانيــــــــــــن و ثمانيــــــــــــــه باقييــــــــــــــــن 13
 ـــــــــه واسفــــــــــــــــلالواحــــــــــد و العشريــــــــــــن من فوڤـــ

 غيـــــــــــــــــــر الهـــــــــــــــالك ما  فيهـــــــــم  ســــــــالك 12
 تحـــــــــــــــّذر  بــــــــــــــاالك  عليهـــــــــــــــــــم  تتكــــــــــــــــــــــــــــــل
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 وم مـن يامـــــــــــس لليـــــــــــــــومنغلبــــــــــــت الـــــــــــــــرّ  14
 و لــــــــــــــه معلـــــــــــــــــــــــــــوم كمـــــــــــــــــــــــــــل  األجـــــــــــــــــــــل

 ما ردو زڤـــــــــــــــــوات مـــــــــــــا  ردو  تشتــــــــــــات 11
 بغـــــــــــــــــــات عشريـــــــــــــــن سنـــــــــــــــــه ذلالســـــــــــــدات 

 هــــــــــــــــدرو بالتفــــــــــــــــاق  في يـوم  الفــــــــــــــراق 11
 بحـق الخـــــــــــــــــالق واحــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يرحـــــــــــــــــــــــل

 ـــــــــــــي موالهــــــــــــــــــا  يعشــــــــــــي  مالكهــــــــــايجـــ 11
 لغـــــــــــــــدا يهــــــــــــــــدوهـا  مقســـــــــــــــم  و  معـــــــــــــــــــــدل

 يصــــــــــــــــــول الجـــــــــــــــراد و  يغيبـــــــــو  لفــــــــراد 11
 تضيـــــــــــــــڤ البــــــــــــــــــالد و العيشــــــــــــــه تمتــــــــــــــــــــــل

 تتبــــــــــــــــدل النـــــــــــــاس و اللحيـــــــــــه  تنقــــــــــاس 11
 ــــلما تعـــــــــــزم بفــــــــــــــالس ما  تعــــــــــــــــزم  ببطــــــــــــ

 تدفـــــــــــــق الســـــــــــــــودان لوطــــــــــان  العربـــــــــان 10
 تلتـــــــــــــم الحزيـــــــــــــــــان كـــــــــــي  جنـــــــــــد  الّنحـــــــــــــــل

 محنتها نوضه على العرجه  البيضــــــــــــــــــه 11
 ـــــــــــــي يرضــــــــــــى يــــــــروح  و يڤابـــــــلسعـــــــــــــــد اللــ

 اللـــــــــي يبغــــــــــــي الحاّصـــــــــه عند المرســــــــى 13
 تلقــــــــى خلقـــــــــــــه متراصــــــــــه عسكـــــــر  و  زمــــل

 مسعــــــــــــود اتــــــــــــرك عجــــــــــرود ال يرّوحلـــــــه 12
 تتهـــــــــــــــــّدم  لســــــــــــــدود غّبـــــــــــــــــــاره  كحـــــــــــــــــــــــــــــــل

 بنيــــــــــــــان تلمســــــــــــان راه يتهدم يا لخــــــــــــوان 14
 يــــــــــــــــــــليضحـــــــــو الّرعيــــــــــــان في سجــــــــــوره  مڤ

 لبنــــــــــات الزايخــــــات يضحو  مكشوفــــــــــــات 11
 يرّيـــــــــــح من مـــــــــــات و الباقــــــــــــــي  يهمــــــــــــــــــــــــل

 يجـــــــرو  بالعشــــــــــــره يقصــــــــــدو  شجــــــــــــــره 11
 ــــو  في حيــــــــــــــــره  يحسبــــــــــــو راجــــــــــــــــــــــــــــليبقــــــــــ
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 ما عتــــــاه غّبــــــــــــار في بـالد أوالد  نهــــــــــار 11
 ببنــــــــــات الكفـــــــــــــار  و عـــــــــــرب  و  قبايــــــــــــــــــــل

 ڤومــــــــــان من تموشنـت لتلمســـــــــــانترجـــــــع  11
 لبنـــــــــــي وعــــــــــــــزان للقصــــــــــــــر لبنــــــــــــــي ونجــــــــل

 ما بيـــــــــــن الرض للّسمــــــــــا ألـف غمامـــــــــــه 11
 لمقتــــــــــــــــــــــــلملـــــــــــوك مشومــــــــــــه على  بـــــــــــــاب ا

 في عشره  م الشّهور  و يظهر المنصور 10
 بعـــــــــد صـــــــــــالة  الظهــــــــــر فــــــــارس  مستقبــــــــــل

 راكـــــــــب ناڤـــــــــــــه مسبولــــــــــه كـي الخّفيقـــــــــــه 11
 ه بناڤـــــــــــة  ذا  الّرجـــــــــــــــــــــلما تلحــــــــــــق سابقـــــــــــ

 يوصــــــــــــل مكــــــــــه ينتصــــــــــر بـال شــــــــــــــــــــكّ  13
 بالبركـــــــــــه و ســـــــــــر ربــــــــــــــــــــــــــــي و المرســــــــــــــــــــل

 ــــــــــــالك يبــــــــــــدا  م  لتـــــــــــراكاسبـــــــــــــاب الهــــ 12
 أحســـــــــــــــن يا مـــــن راك فالخلقـــــــــــــــه   تبــــــــــــــــــــدل

 كـــــــي يركب فالحــــــــــرب كافـر ما  يهــــــــرب 14
 ــــد  يفشـــــــــــــلو اللــــــــــي حــــــــــــــارب ديــــــــــــــن محمــ

 راه يجيهــــــــــــم رهيـــــــــــب في قولـــــــه  كذيـــــب 11
 يخربهــــــــــــم  خريــــــــــــــب  فيهــــــــــــــم   يجهــــــــــــــــــــــــــل

 ــــــــانيقــــــــــــــرو في القـــــــــــــرآن يعبـــــــــــــدو  لوثــــ 11
 مسلــــــــم باللســـــــــــــان و الضميـــــــــــــر اكحــــــــــــــــــــــــــــل

 يا مــــــــــــن عجبــــــــــــك  ديــــــــــن  المشركيــــــــــــن 11
 دبـّـــــــــــر ذروك وين مولــــــــــــى الحــــــــــــق حمـــــــــــــــــل

 دّبــــــــــــر ويـــــــن تهـــــــــــوم ما يـــــــــّدوك  الـــــــروم 11
 كرهــــــــــت المعصــــــــــــــوم شكــــــــــــــــون  توكــــــــــــــــــــــــل

 كي يمّضـــــــي الخارجيـن يركب هنا حيـــــــن 11
 صعبتهــــــــــــــم  تسهــــــــــــــــــــــــــلسعــــــــــــد المومنيــــــــــــن 
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 يجـــــــــــي للغـــــــــــــرب هكـــــــــــذا قـال الكتــــــــــــــاب 10
 النــّـــــــــــــو تصــــــــــــــب و الڤوايــــــــــــــــل  مڤيـــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ثّمــــــــــــه بنــــــــــي اسناسـن ملثمـــــــــــــه يجبـــــــــــــر 11
 علـى وجـــــــــــده  مڤسمـــــــــــه باغــــــــــــــي  لقتــــــــــــــــــــال

 يصلـــــــــــــي بالجميـــــــــع يفتـــــــــــــح التشريـــــــــــــــــع 13
 ــــــــــع  و  زوج  حمايــــــــــــــــــــــلالتـــــــــــــاج  مـع الّدريـ

 حــــــــــــرس عليـــــــــــــه واڤفــــــــــــــه  كالخاطفــــــــــــــــه 12
 يتعّمـــــــــــــــــــــــــدسعــــــــــــــد اللــــــــــــــي خاطــــــــــــــره مـــــــــــا  

 به  كي يكشف عليــــــــــهو اللـي ما صـّدق  14
 راســــــــــه يرميـــــــــــــه يالخـــــــــــــاوه  ما  يتمهّــــــــــــــــــــــــــــل

 يعـــــــــــرف الصافييـــــــن  مضبطيـن الديـــــــــــــن 11
 ــــــــــــــــــــــلو المخّرجيـــــــــــن  مـا  بهـــــــــــــــــم  يجعـــــــــــــــــ

 هـــــــــــــدرو نـاس رجــــــــــال في هذا  المقــــــــــال 11
 ڤالــــــــــو لـــــــــي ما زال بن يمينـــــــــــــه  ما يرحــــــــــــــل

 بلوهرانــــــــــــــــــيهـــــــــــــذا الـوزنـــــــــــه منظمـــــــــــــه   11
 فيهـــــــــــــا  نــــــــــــــــــــزل ماوســــــــــــــــــهمـــــــــن يعرفنــــــــــــي 

 مريـــــــــد السلطــــــــــــــان مولـــــــــــــى و الـــــــــــــــــــّزان 11
 مضمـــــــــــون الضمــــــــــان في فضــــــــل الفاضـــــــــــل

 ـــــــــــم ذو لبيـــــــــــات خبــــــــــروه الســـــــــــــاداتناظ 11
 شهــــــــــر البركــــــــــــــــات مولــــــــــــــــــد  المرســـــــــــــــــــــــــــــــل

 ألـف وميتيــــــــــــــن و اثنيــــــــــــــن و عشريــــــــن 100
 الحاضريـــــــــــــــــــن قيـــــــــــــد ذا  القايـــــــــــــــــــــــلنــــــــــــــرى 

 أرحــــــــــــم يا رحيــــــــــم بجـــــــــودك يا  كـريــــــــم 101
 و اجعـــــــــــــل ڤلبــــــــــــي سليــــــــم ما يدخــــــــــل غــــــــــــل

 ديــــــــــــن و الطلبـه الزينيـــــــــــــــــنارحــــــــم الوال 103
 و المسلميــــــــــــــــن بهــــــــا  كافــــــــــــــه  تكمـــــــــــــــــــــــــــــــــل
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 1(الرواية الثانية)قصيدة الشيخ بلوهراني    
 

 ر ــخ دّنڤ واش يصيـــــــــــــي يا شيــــــــشيخ آ 01
 ـلـــــــــــــل المهمــــــــــخ فالجيـــــــــــــــي يا شيــــــــــــشيخآ 

 ـرايـــــــــــــــواش جاي و ڤبضو ذا ال نعلمكم 03
 ــدلــــــــــــا  يعــــــــــــــاي ال باشــــــــــــــــى ال بـــــــــــــما يبقـ

 ــامـــــــم ما عنـده مقالــــــــــــــــان اإلســــــــــــــسلطـ 02
 ــلـــــــــــــــــــــــــم  قليـــــــــــــــام  يحكـــــــــــــــــــاوه ايــــــــــــــــــــاعط

 ومـــــالـّروم  يّملكـو ذا الق وــــــــيجـم  ـــــــــــــراه 04
 ـدلــــــــــــــمبه راهم ــــــــــــــهو محـروم عنده يــــــــــــــالل

 اصــــــــو بالتربـــــــــو شي ناس يمشــــــــــــيدخلـ 01
 لـــــــــــــهو خصاص عندهم يضحى واص اللي

 ــرـــــو بح هــــــــــــهاوير ــــــــــــو ذا البــــــــــــــــــــيملك 01
 ـلـــــــــــــــر عمره  طايـــــــڤ ذا الخبــــــــــــو اللي يلح

 ـن ـــــــن ال سّنة ال ديــــــــو  مختلطيــــــــــيضحـ 01
 ـلـــــــــــــــــو  فالحنضـــــــــــن  درڤــــــــــــــــــلحباب الّطيبي

 ن ـــــــــمكروهيـ  يضحوـن ـــــــــاس التقييـــــــــــالنـ 01
 ـلـــــــــــــــــم عســــــــــــن هدرتهـــــــــــــاس الفاجريـــــــــــــــالنـ 

 ان ــــــان  نصروه العربـــــــــــزب الشيطـــــــــــــــحـ 01
 ـلــــــــــــــــه  ڤليـــــــــــــرآن جمعــــــــــــــــــــالق معـم ــــــــــــــــالعل

 ــوهـــــــــــرب  بّتشبــــــــــــــــّدوه  للعــــــــــــــك يــــــــــــالمل 10
 ـلـــــــــــــــــه  كامــــــــــوه  من دومـــــــــــــم يطوعـــــــــــــــراهـ

 روهـــــــــــــروه و الحرام يشــــــــــــبالمك وـــــــــيبوحـ 11
 ـلـــــــــــــــــينعـف و ــــــــــــوه يزعــــــــــــي من بـــــــــــــــالصّبـ

                                                           
 .غالم بن امحمد بن سي بوشويشة بن الحاج بن سيدي غالم/ مخطوط برواية السيد 1
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 ـامـــــــــــــــــــــــــــرام فـي كـل مقـــــــــبالح ـوــــــــيبوح  13
 لــــــــــــتفص  هـــــــــــــالم و الرحمــــــــــــاالسـتتخـّرب  

 المــــاإلسـ ه معـــــــــبيضو ايام ــــــــراهـم يعط 12
 ــذلــــــــــــــــــــــــالـ ــمــــــــــــــــو يعـام  ـــــــــــــــــدل لحكـــــــــــــــــتتبـ

 ـوفــــمكش الزوجهوف و ـــــــــــل يشــــــــــــالّرجـ 14
 ـلـــــــــــمسلس  ـّدهـــــــــيوف ــــــــــــــوط مع الطّ ـــــــــــــالصّ 

 ر مقـروح ـــــــــــــــي غير ينوح و الخاطــــــــــباق 11
 ـلـــــــــــــــــما يعم اــــــــــــــــشيئـروح ـــــــــــه وين يـــــــــــــــمالـ

 زازـــــــــــــزاز ما صابـو لــــــــــات للـي عــــــــــــلبنـ 11
 لـــــــــــــالرج ركــــــــــتـو  ـازـــــــــــــتنحة ـــــــــــــــبعد النفخـ

 و الخلقـه  مطبوق وقـــــــــــللس ّوقــــــــــــــــتسـ 11
 ـّدلـــــــــــــــــــمبراي  ــــــــوق  الــــــــــــــــبرش فـــــــــــــــــمكّيـ 

 ـاوـــــــــــــــــاو  و بهـم  رضـــــــــبغـ اداتـــــــــــــــالس 11
 ـلــــــــــــــــــــيرحره ما ــــــــاو عمــــــــــــــفالشق ــــــــــــــالّسابـ 

 رهــــــــــــــــفي حيـ ـوـــــــــــيولّ ره ــــــــــــار الدايـــــــــــــــكبـ 11
 ـي راذلــــــــــــــــالل وزـــــــــــفـره يــــــــــــــــــــــــم بايــــــــــــــــهدرته

 اهــــــــــــاه و اّمـه و بابــــــــيبغـض اخـ يــــــــــــالل 30
 لـــــــــــــــــــــــــــل مفّضــــــــــــــواه  راج ذاكو ـــــــــــــــــــــيڤولـ 

  ـاذبــــــــــــكرب  قوله ــــــــلع رــــــــينعـي ــــــــــــــاّللـ 31
 ـلـــــــــــــــــهب  ـو ذاكـــــــــــڤال ـبـــــــــــــــع ما ينحــــــــــــــمان

 ــاـــــــــــــــي  يسّكتنـــــــــــه يولّ ــــــــــــــط الحّنــــــــــــــكاغ 33
 لــــــــــــــون همـــــــــه  مع  الّدبلــــــــــــــه الزينــــــــــــالفّضـ

   ــنــــــــــــــــــــڤراصييضحـو  نــــــــالتقييـات ــــــــــــبن 32
 ــلـــــــــــــــــتحم  هـــــــــــــــفالجيفـ  ـنــــــــــــــالّذمييد ــــــــــــــعنـ

 نـــــــــــــــــه  ناهييـــــــــــــــن  مالــــــــــر الديــــــــــــــيتغيّ  34
 ـلـــــــــــــــــــافصده  ـــــــــــــما  بيـ ـنـــــــــــــرو األميـــــــــــالمـ
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 ـودــــــــــوز اليهـــــــــــود و  تفــــــــــــــذل األســــــــــــــتن 31
 لـــــــــهو  صايـ منعن  ارودـــــــــالبب ــــــــــــيصعـ 

 ـدهــــــــــــــــــالوكــاس ـــــــــــــّده لريــــــــــــــك العــــــــــــــتنفـ 31
 ولـــــــالحسـن  لـعلى   دودهـــــــــــى مشــــــــــــتضح 

 ـن ـــــــــــــــــالمقبوليد  ـــــــــــن عنــــــــــــــي  تبييـــــــــتول 31
 ـلـــــــو استمث صـــــــــخصن ـــــــــــيا من راك فطيـ 

  ـارـــــوق الفجّ ــــــــــــار في ســــــــــــالتجـر ـــــــــــــتكثـ 31
 لــــــــــــــــــــكامن ــــــــــدّوار  و  تڤيطــــــــــــل  الـــــــــيبطـ 

 ـقــــــــرفي تجبرالّضيق ما  ىـــــــــفن ـــــــــــتڤطي 31
 ـلـــــــــــــــــــــّل  مخمّ ـــــــــــق  بالغـــــــــــــرو الصديـــــــــالمـ 

 ارــــــــــــــة  المخطــــــــــار ألّمــــــــــــرح الكفّــــــــــــــــتف 20
 ـلــــــــــــــــــيدخ  مــــــــــــفيهـار من ـــــــــــــلخب مــــــــــيعطوهـ

  ـرهـــــــي مـــــــره من بنـــــــــم عبــــــــــــتدخلهـ 21
 ـلـــــــــــــوى تشعــــــره من الهـــــــــار الحمـــــــــالن

 ـولـــــــــــــــول فايـت كل زلـــــــــه منهر ـــــــــــيظه 23
 ــّلــــــــــــــــــــــــنكي   ـاهـــــــــــــــــــلّبــول  ــــــــــــــالح يڤــــــــــــــــــالفـ     
  ورـــــــــــه  بالشـــــــــدور لوطنـــــــــــــو يـي ــــــــــــيولّـ 22

 ـلـــــــــــــــــــــور من بكري كامــــــــمحف ورهـــــــــــــــالمطمـ
 وف ــــــــتكل شــــــــــعايـوف ـــــــن يشــــــــــالمسكيـ 24
 ـلــــــــــيعم  دهـــــــــما بيوف  ـــــــــــملهـ ل وــــــــــحاص     
 ـبــــــــــــو بالعيـــــــب و يبوحـــــتغي هـــــــــــالشريع 21

 ـلــــــــــــب و ال من يحلّ ــــــــــى من ال يهيـــــــــــيضح
 م ــــــــــــم و ذراريهـــــــــــــفي ازواجهـ مــــــــــــعيشته 21
 ـلـــــــــــــــــتحم  ـاـــــــــــــكمــم  ـــــــــــــمـا  تهمه ذلـــــــــــــــــالـ     
 م ــــــــم من  يحييهــــــــــو ڤلوبهــــــــــــــذو ماتـــــــــه 21
 لـــــغرقـو في  الجه مــــــــي غير صابهــــــــما يج     
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 هــــــــــــــفالبّريطـ  هـــــــــشارطب الناس  ــــــيصي 21
 لـــــــــــــــر عليه حمـــــــــــــه اللي كفــــــــــــيجبـر عيطـ 

 البياتـات و تبـّرو ما  ـــــــــــــــــدخلو الكنيس 21
 ــلـــــــــــــــس  المنتــــــــــــابلي  ـاتــــــــــــــــشمـم ــــــــــــــشمته     
 ن ــــــــــــــمزوجيـن  بـزواج   القّسيــ يـــــــــــــــــــالل 40
 ـادلــــــــــــي  عـــــــــــــن ما  يفتــــــــــــــــم حارميــــــــــــعليهـ     
 راب ــــــراب يدركهم  كـــــــــــــاب الشــــــــــــــــاصح 41

 لــــــــــــــلعاليم  ـــــــــــاب  فيهـــــــــــالغضـوم  ــــــــــــفي ي
 ـنـــــسنيـن في شّله  ــــــــــــتح المسكيـــــــــــتآ ويـ 43
 ـلــــــــه  كامـــــــــــــدر حنيـن فالخلقــــــــــتما  له  ص     
 وادـــــــــــــاله  الــــــــي مالـه زاد كل كـــــــــــــتو للّـ 42
 ره  يحصـلــــــــــــاد  في  عمـــــــــــالمعت ولـــــــــــــتيطـ     
 ـوالدـــــــــــــــــو لـــــــــاد و يروحــــــــول المعتــــــــــيط 44
 ـلــــــــــري  و  تحوجـــــــــــــراد  تجــــــــــــــلغ ةــــــــــــــبكايـ     
 هـــــــــــــــــه بهـّم المضعوفـــــــــــــدرڤ الصفـــــــــــــــت 41
 ـلـــــــــــــه كامــــــــــه على الخلقــــــــــــــكشف  ما اعتاها     
 ـوارــــــــــــــلص وـــــــــــيطيحـار و ـــــــــــتتبـدل لسع 41
 لـــــــــال  عـادل  يفصـ  ارــــــــــتيوقب  ــــــــــــال شايـ     
 ـالســــــــم فـــــــتـاس يدركهــــــــــتالري لـــــــــــــتكام 41
 ازلـــــــــــنـــره ـــــــاس في وكـــــــــــــتـى ڤنطـــــــــــــــتما يبق     
 د الكـور ـــــا رافـــــــتـور للسمّ ــــــــــــتع بابــــــــــتيطلـ 41

 ـلـــــــــــــــــــه يجفـــــــــــتور  حّســــــــــــــكالطي  هـــــــــــريشاتـ
 ـدرو بلسـانــــــــان يهـــــــــــــس و تلمســــــــــــــــتونـ 41

 ـلــــــــــــوض راه مقابـــــــــان عـــــــــــالخيط نــــــــــــما بيـ
 درهـــــــــرى تخطف الهــــــــأخـي حاجه ــــــــــــتجـ 10

 ـلــــــــــــــــي  ذا المسايـــــــــــر فــــــــــــــتحي ـورهـــــــــــبالناع
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 ـكـــــــــــــــــــه  و  يشوفـــــــــــتشوفـ م زّدكـــــــيجـيه 11
 ـلـــــــــتتسّمـى  باس تــــــــضحكأنت   انــــــــــإذا ك

  الــــــــــــــــــــــرها وسهـــــــــــــــبوعالجبـال  ّوعــــــــــتط 13
 ــلـــــــــــــــــــط  تاكـــــــــــــــــال  فالكاغــــــــــــكّيـ هـــــــــــــالخلـق

 ــّروســــــّول الــــــتتهـ وســـــــــــر الســــــــــمن حف 12
 ـلــــــــوص عيش لها  يوحـــــــــــى مخصــــــــــتضح     
  لخيامو   لحوانيتـرام في ـــــــّوى الحــــــــيتق 14

 ـلـــــــــــــــــــالجه  ــومـــــــــــــــــيعـالم  و  ــــــــــر لكــــــــــيتغّيـ
 اتـــــو مفترقــــــــو لبنـات يضحــــــــــيهوم 11

 ــال ــــرا هجــــــات كل امــــــــــشايـفي ــــــــــما باقـ
 ـريــــــــالحماب ــــعلـى ب واريــــــــــــالـر ـــــــاألم 11
 ـلــــــــــــــــــــــــه  باطــــــــــــيهدم وـاري  ــــــــه  كــــــــــــيدخلـ     
   ـهـــــــــفرجـه و داروهـا ـــــــــــــــرن مرهوجــــــــــــــوه 11
 ـلــــــــــك  الراجــــــــــه على ملــــــــــــــى زوجــــــــــــما تبقـ     
 ورـــــــالمشـفي   يبقوـر  ــــــــــران ودزايــــــــــــوهـ 11
 ـلــــــــــــمخبراي  ـــــــــر و الـــــــــــره و ال اكثـــــــــــــعشـ     
 ــرهـــــــــــــــدو  شجــــــــــــيقص رهـــــــــــعشـ  وــــــــــيجـ 11

 ـلـــــــــــــــــــو راجــــــــــــره و يحسبــــــــــــــو  في حيـــــــــــيبق
 ورهـــــــــــــــــــالمشـدره  للنـاس ــــــــــع الهـــــــــــــــــترجـ 10
 الول ـــــــــــــع  لـــــــرى  خديــــــــــــــوس اخـــــــــــــــعند جن     
 ـس ـــــــــــــارس منصـور و رايـــــــــــــم فــــــــــــــيجيهـ 11

  ـلـــــــــــــدر  فحـــــــــــيهـس ما ــــــــــــل يفلــــــــــــل بطـــــــــكـ
 ـرارــــــــوي لشـــــــــــــتقــت ــــــــــار اللـي كانـــــــــــــالّنـ 13
 لــــــــــــــــط كحــــــــوسـفي   ـارـــــــــــه صرصـــــــــــبريح     
 المــام يظهـر ذا  الكــــــعـا و ـــــــــــميمن بعد  12
 لــــــــــــــــــــوال المحفـــــــــــــــبقـام  ـــــــــــــــلحك عــــــــــــــتتراجـ     
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 ـنـــــــــــه باقييـــــــــن و ثمانيــــــــــال ثمانيـــــــمن ڤ 14
 ـلـــــــــــــاسفمن فوڤـه  نـــــــر و ثنيـــــــــدى عشــــــــاح     
 ات ــــــــــــــتشتـ  رادوـا ــــــــوات مــــــــــــزڤـ رادوما  11
 ه ذلــــــــــــــــن سنــــــــــــات عشريـــــــــــــــدات بغـــــــــــــالسـ     
 ـراقـــــــــــــــوم  الفـــاق  في يــــــــــدرو بالتفــــــــــــهـ 11

 ـلــــــــــــــــــا يرحــــــــــد مـــــــــــــــــــالق واحــــــــــــق الخــــــــــبحـ
 ـاتـــــــــــــــــلبنـات يضحـو  مكشوف ـوـــــــــــيهوم 11
 ـلــــــــــــــمات و الباقـي  يهم الــــــــــڤمن  حــــــــــــــــرّيـ     
 ـدادــــــــــــــلفــو  ــــــــراد و  يغيبـــــــــــالج ـومـــــــــــيه 11

 ــلــــــــــــــــــــــه تمتـــــــــــــالد و العيشـــــــــــــڤ البــــــــــــــتضي
 ـاســـــــــــــينقـ  كــــــــــالحايـالنـاس و  رــــــــــتتدمـ 11
  ـلـــــــــــــــا من  باطــــــيهنالس ما  ـــــــــــبفـ ـرعــــــــــــمتب     
 ـان ـــــــالعرب  ــرــــــــــــلبـودان ـــــــــــــڤ الســـــــــــتدفـ 10

 ـلـــــــــــــد  الّنحــــــــــي  جنـــــــــــك ـانــــــــــــالخزيم ـــــــــــتلتـ
 ـوم ــــــــللي ـريــــــــــــــبكـّروم مـن ــــــــــــال ـتــــــــــــغلب 11

 ــلــــــــــــــــــــل  األجــــــــــــــكم و وم ـــــــــــمعلــ قـــــــــــالساب
 ـاـــــــــي  مالكهـــــــــــــــا  يعشــــــــــــــي موالهـــــــــــيجـ 13
 دلـــــــــم  و  معـــــــــــمقس  داهاــــــــــــــيهو   ـداـــــــــــــيغ     
 ــرهــــــــــــــــــــــــحم هــــــــــاره بغمــامــــــــــــــي إشــــــــــــتج 12

 لـــــــو ظد ــــــــــــرى  فيها صهـــــــــــــللحض رىــــــــــــــتـ
 هـــــــــنوضه على العرجه البيض ما اعتاها 14

 ـلــــــــــــيڤابروح  ــــــــي يـــــــاللى ـــــــــيرض هــــــــــــبسعايــ
 ـىـــــه عند المرســــــــي الحاصّ ـــــــــي يبغـــــــــالل 11

 ر و  زمـلــــــعسك هــــــــه مترصــــــــــــى الخلقـــــــــيلق
 ودـــــــــــــمسعـ يوصلـهرود ال ــــــــــرك عجـــــــــــات 11

 لـــــــــــــــــــــــــــــاره  كحــــــــــــــــــدود غّبـــــــــــــــــّدم  لســـــــــــــتته
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 وانــــــــــان راه يتهدم يا لخــــــــــان تلمســـــــــــبنيـ 11
 لـــــــــــــوره  مڤيــــــــــان في سجـــــــــــو الّرعيــــــــــــيضح     
 ـارـــار في بـالد أوالد  نهــــــــاه غبّ ــــــــــما عتـ 11
 ـلـــــــــــرب  و  قبايــــــــــار  و عــــــــــن الكفــــــــــما بيـ     
 ـانــــــــان من تموشنـت لتلمســـــــــــڤوم تركب 11
 ـلــــــــــــونج ـيـــــــــــر بنـــــــــــــلقصـزان ـــــــــــي وعــــــــــــلبنـ     
 ألـف غمامـه اـــــــرض و الّسمــــــــــــلما بيـن  10
 ـلــــــــــــاب المقتــــــــــــه على  بــــــــــــــــوك مشومــــــــــــمل     
 ور ـــــــــــــم الشّهور  يظهـر المنص  العاشـر 11
 ـلـــــــــــمستقـارس  ــــــــف ورـــــــــــالظهـالة  ــــــــبعد ص     
 ـهـــــــي الخّفيقـــــــك ةـــــــــــرقمنو ـب ناقـه ــــــــــــــراك 13

 ـلــــــــــــــــــــة  ذا  الّرجـــــــــــــه بناڤـــــــــــــما تلحـق سابقـ
 ــكّ ـــــــــــــــال شـــــــب ـبــــــينقلـه ــــــــل مكــــــــــــيوصـ 12

 لــــــــي و المرســــــــر ربــــــــــه و ســـــــــالبرك مـــــــــباس
 ـالكـــــــــــم  ســــــــــالك ما  فيهــــــــاله رـــــــــيغيـ 14
 ــلـــــــــــــــــــــتتك  ــمــــــــــــــعنهـاالك  ـــــــــــــب  ـذرىــــــــــــتح     
 ــراكـــــــــدا  م  لتــــــــــالك يبـــــــــــــاب الهــــــــــــاسب 11
 ـدلــــــــــــــــتب  هــــــــــــــن راك فالخلقــــــــــــن يا مــــــــــأحس     
 ربــــــــــــرب كافـر ما يهـــــــالح  داـــــــــــفيها يب 11
 ـلــــــــــد  يفشـــــــــــــن محمـــــــــــــــــدي ـربــــــــــخـي ـــــــــــاللـ     
 انـــــــــــــــــــدو  لوثــــــــــــــــرآن يعبـــــــــــــالق ـراوــــــــــــيق 11
 ــلـــــــــــــــــر اكحــــــــــــــان و الضميـــــــــــم باللســـــــــــمسلـ     
 نـالمشركيـ نـــــــن ديـــــــزيـك  ـــــــيا مـن عجب 11

 ـلــــــــــوصـق ــــــــــى الحــــــــــــوين مول ـّر ذروكــــــــدب
 روم ـــــــّدوك  الــــــــــــوم ما يــــــــــر ويـن تهـــــــــدبّ  11
 ـلـــــــــــــــــــون  توكـــــــــــــــــوم شكــــــــــــالمعص تـــــــــتركـ     
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 نـــــــــهنا حي يرڤبالخارجيـن  يمّضـوكي  10
 ــلـــــــــــم  تسهـــــــــــــــن صعبتهـــــــــــــــد المومنيـــــــــــــسعـ

 بــــــــالكاتــذا قـال ـــــــــرب هكـــــــــــي للغـــــــــــيجـ 11
 ـلـــــــــل  مڤيــــــــب و الڤوايـــــــــو تصـــــــــــالنّـ  رىــــــــــــت     
 ـهـــــــــــــملثمـ نـــــــــازناسه بنـي ـــــــــر ثّمـــــــــــــيجب 13
 لـــــــــالمڤيي  ـــــــــــه باغـــــــــــــده  مڤسمـــــــــــعلـى وجـ     
 ــعـــــــــــــح التشريـــــــــــع يفتــــــــي بالجميــــــــــيصلـ 12
 ـلـــــــــــــــــحماي  زواجو   عــــــــــــــّدريــاج  مـع ــــــــــــالت     
 هـــــــــــــكي الخطيفـــه  ــــــــرس عليـه واڤفــــــــــحـ 14
 ولــــــــيتهــره ما  ـــخاط ـاــــــــي صفـــــــــــــاللد ــــــــــــسعـ     
 ـوب ـــــوب ترعـب القلـــــــــي للركـــــبعـد يج 01
 لــــــــــــه ثمـه تصــــــــــوب نيتـــــــاللي هو محبـ     
 عليه  راه يكاشفبه   يــــــــاللـي ما صـّدقن 11
 ـلـــــــــــــمتهّمـى  ـــــــــــه يبقـــــــــــيرميـ ـهــــــــــــثمه ــــــــــــراسـ     
 الدين  نـــــــــمضبوطيـن  ــرف الصافييـــــــيع 11

 ـلــــــــــم ما  يعمـــــــــن فيهــــــــــــــاس المخوضيــــــــــــالن
 ـالـــــــــالمق  ــذاــــــــــبهـال ـــــــــــــرج لنـا ـدروــــــــــــه 11
 ـلـــــــــــــــا يرحــــــم  هــــــــــــــــيامينـو ما زال بن ــــــــــــڤالـ     
  واّزان  ــنـــــــــــــــالساكــان ــــــــــــــــد السلطـــــــــــيمر  11
 لـــــــــــــكفـل الكافـان في ــــــــــون و الضمـــــــــــمضم     
 ادات ـــــــــــالســ ــرـــــــــخابـات ــــــــلبيم ــــــــــالناظـ 100

 ـلـــــــــالمرسـ  ودــــــــــــمولات ـــــــــــر البركــــــــــــشهـ في
 ن ــــــــــألـف وميتيـن و اثنيـن و عشريـ في 101
 ـلـــــــــــــــــد ذا  القايـــــــــــــــــــقيـ ـنــــــــــــــــــرى للعارفيــــــــــــــــت     
 مــــــــــــــــــــــيا رحيـم بجـودك يا  كـري ارحـمنا 103

 لـــــــــــغ هــــــــــــيدخـلـي سليـم ما ـــــــــــل ڤلبـــــــــــاجع و
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 ـنـــــــــــــــن و الطلبـه  الزينيــــــــــــارحم الوالدي 102
 ـلـــــت اعمــــــــــكمـا شين ــــــــــــالمسلمي عـــــــــــجميو 

 ـيـــــــــــــه  الوهرانــــــــــــــه منظمـــــــــــــهـذا الـوزن 104
 ــزلـــــــــــــــــن ـا ـــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــي ماوســـــــــــــمن يعرفن     
 راه يجيهـم رهيـب في قولـه  كذيب ( بيت لم يرد)

 ـلــــــــــم   يجهـــــــب  فيهـــــــم  خريـــــــــــيخربه
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 (المرجحـة)قصيدة الشيخ بلوهراني    
 دّنڤ واش يصيـر * آ شيخـي يا شيـخ  01
 فالجيـل المهمـل* آ شيخـي يا شيـخ            
 و ڤبضو ذا الـراي* واش جاي  1نخبركم 03

 ال  باشا  يعــدل* ما يبقـى ال بـاي 
 ما عنـده مقــام* سلطـان اإلسـالم  02
 يحكــم  قليـــل*  ايـام اعطـاوه                 
 ذا القوم 2يّملكـو*  راهـم  يجو الـّروم  04
 مبهـدل 4عندهم راه* هو محروم  3اللي                     
 5يمشـو بالتربـاص* يدخلـو شي ناس  01
 عندهم يضحى واصل* اللي هو خصاص         
 هــوى و بحــر* يملكـو ذا البـر  01
 عمره  طايـل* يلحڤ ذا الخبر و اللي              
 ال سّنة ال ديـن * يضحـو مختلطيـن  01
 درڤـو  فالحنضـل*  لحباب الّطيبيـن           
 يضحو  مكروهيـن * النـاس التقييـن  01
 هدرتهـم عسـل* النـاس الفاجريـن               
 نصروه العربـان *  حـزب الشيطان  01
 جمعـه  ڤليــل* رآن العلـم مع القـ              
 للعـرب  بّتشبــوه* الملـك يـّدوه  10
 كامـل  1من دومـه* راهـم يطوعوه              

                                                           
 نخبركم : وردت   -نعلمكم 1
 يحتلو: يملكو 2
 صار: وردت –اللي  3
 صار : وردت -راه  4
 cadenceمشتقة من التربص و يقصد بها المشية العسكرية المتناسقة المنضبطة : الترباص 5
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 و الحرام يشروه* يربحـو بالمكـروه  11
 يزعـف و ينعـل* الصّبـي من بوه              
 فـي كـل مقـام* يبوحـو بالحـرام   13
 الرحمه  تفصلو * تتخـّرب االسـالم                 
 مع اإلسـالم 2بضعه* راهـم يعطو ايام  12
 الـــذل 3و يصول* تتبـدل لحكـام                 
 و الزوجه مكشـوف* الّرجـل يشوف  14
 مسلسـل  4يّدوه* الّصـوط مع الّطوف                  
 و الخاطر مقـروح * باقي غير ينوح  11
 ما يعمـل 5نشاي* مالـه وين يـروح              
 6ما صابـو لزاز* لبنـات اللـي عزاز  11
 و تـرك الرجل* بعد النفخـة تنحـاز               
 و الخلقـه  مطبوق* تسـّوق للسوق  11
 الـراي  مبـّدل* مكّيـف برشـوق                  
 و بهـم  رضـاو*  السادات بغـاو  11
 عمـره ما يرحـل*  7الّسابـق فالشاو              
 في حيـره 1يولّـو* كبـار الدايـره  11

                                                                                                                                                                          
سم، يستعمل في صنع  10نبات دائم الخضرة ورقته تشبه جريد النخيل، ال يتجاوز طوله : الدوم  1

يستخرج منه الجميخ أو الجمار و : المكنسات و يستعمل جذره للتداوي لمغص المعدة، و يسمى
 .ليف الذي يصنع منع الخيط لنسج الحصيرأيضا ال

 بيضه: وردت –بضعه  2
 يع ــم: وردت –يصول  3
 يــده: وردت –يّدوه  4
 شيئا: وردت –شاين  5
 الحامي: لزاز 6
 األول عكس العڤـب: الشاو 7



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

142 
 

 يفـوز اللـي راذل* هدرتهـم بايـره                                    
 و اّمـه و باباه* اللي يبغـض اخـاه  30
 راجـل مفّضــل* يڤولـو ذاك واه                
 قوله كـاذب *  لعرب  2اّللـي ينعـر 31
 ڤالـو ذاك  هبـل* مانـع ما ينحـب               
 يولّـي  يسّكتنــا* كاغـط الحّنـه  33
 همل 3مع  الّدبلـون* الفّضـه الزينـه            
   5ڤراصيــن 4يضحـو* بنات التقييـن  32
 تحمــل  6فالجيفـه* عنـد الّذمييـن               
 مالـه  ناهييــن* يتغّيـر الديـن  34
 ما  بيـده  افصـل* المـرو األميـن               
 و  تفـوز اليهـود* تنـذل األسـود  31
 عن من هو  صايـل* يصعـب البارود                
 لريـاس الوكــده* تنفـك العـّده  31
 لـول  7على  الحرس* تضحى مشدوده                     
 عنـد  المقبوليـن * تولـي  تبييـن  31
 و استمثـل 8احسـن* يا من راك فطين                
 في سـوق التجـار* تكثـر الفّجـار  31

                                                                                                                                                                          
 باقيين: وردت –يوّلو  1
 ينصر: وردت –ينعر  2
 doblonقطعة نقدية ذهبية إسبانية : الدبلون 3
 يولو: وردت –يضحو  4
 garçonجمع ڤرصون و هي كلمة إسبانية و فرنسية بمعنى خدم جمع خادم : ڤراصين 5
 juifاليهود : الميتة النتنة، و يقصد بها هنا: الجيفة 6
 الحسن: وردت –الحرس  7
 خصص: وردت –احسن  8
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 و  تڤيطـن كامـل* يبطـل  الـدّوار               
 رفيـق 1ما تجبر* تڤطين فى الّضيق  31
 بالغـّل  مخّمـل* المـرو الصديـق                
 ألّمـة  المخطـار* تفـرح الكفّـار  20
 من فيهم  يدخـل* يعطوهـم لخبـار              
 من بنـي مـره * تدخلهـم عبـره  21

 2من الهـوى تشعـل* النار الحمـره     
 فايـت كل زلـول* يظهر منه هول  23
 ال  بـاه   نكيــّل* الفـالح يڤـول                   
 لوطنـه  بالشـور *  3يولّـي مقهـور 22
 من بكري كامـل* المطمـوره محفور              
 تكلوف  4عايـش* المسكيـن يشـوف  24
 يعمـل  6ما بيده*  و ملهـوف  5حاصل                      
 و يبوحـو بالعيـب* تغيب  7الشريعه 21
 و ال من يحّلل* من ال يهيب  8يضحى              
 و ذراريهـم * في ازواجهـم  9عيشتهم 21
 كمـا  تحمـل* مـا  تهمهـم  1الـذل                 

                                                           
 تحتاج: وردت –تجبر  1
 بيت لم يرد في المخطوط األول 2
 ريدو : وردت –مقهور  3
 عيشه: وردت –عايش  4
 خايف: وردت –حاصل  5
 شاين ما: وردت –ما بيده  6
 الشرع: وردت –الشريع  7
 ما يبقى: وردت –يضحى  8
 يعيشو: وردت –عيشتهم  9
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 من  يحييهم * هـذو ماتــو ڤلوبهـم  21
 غرقو في  الجهل*  2ما يجي غير صابهم                      

 4فالبّريطـه*   3يصيب الناس  شارطه 21
 5اللي كفر عليه حمـل* يجبـر عيطـه             
 فـي قولـه كذيـب * راه يجيهـم رهيـب  30

   6فيهــم  يجهــل* يخربهم  خريب                     
 8و تبـّرو ما  البيت*  7دخلو الكنيسـات 40
 ابليـس  المنتــل* شمتهـم شمـيت                  
 بـزواج   القّسيــن *  اللي مزوجيـن  41
 ما  يفتـي  عـادل* عليهـم حارميـن               
 يدركهم  كراب * اصحـاب الشـراب  43
 9فيهـم  لعاليل*  في يوم  الغضـاب              
 في شّله  سنيـن* آ ويـح المسكيـن  42
 فالخلقه  كامـل* ما  له  صدر حنيـن             
 كل كـاله  الواد* و للّـي مالـه زاد  44
 في عمره  يحصـل* المعتـاد  10يطـيل             

                                                                                                                                                                          
 الـذل: وردت –المرأة : الزلـة 1
 إذا جا يصيبهم: وردت –ما يجي غير صابهم  2
 نية بمعنى تحبغابطه، األولى بمعنى تلبس و الثا: وردت –شارطه  3
  beret-beretaكلمة إسبانية و هي تعني الطاقية : البريطه 4
 أي اعتنق المسيحية: من كفر فيهم و دخل: وردت -اللي كفر عليه حمل 5
 هذا البيت لم يرد في المخطوط الثاني 6
 الكنيسات جمع كنيسة و هو معبد المسيحيين  7
 البيات و يقصد به بيت اهلل الحرام: وردت –البيت 8
 العلل و هي األمراض: وردت –العاليل  9

 يطيل: وردت –يطيل  10
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 و يروحـو لـوالد* يطول المعتـاد  41
 تجـري  و  تحوجـل* بكايـة لغـراد                 
 بهـّم المضعوفـه* تـدرڤ الصفـه  41
 على الخلقـه كامل* كشفه   1ما اعتاها                 
 لصـوار 2و يريبو* تتبـدل لسعـار  41
 يفصـل  3ال عـادل* ال شايب  يوقار                   
 يدركهـم فـالس* كامل الريـاس  41
 في وكـره نــازل* ما يبقـى ڤنطاس                
  5للسّما رافـد الكـور*  4يطلـع بابـور 41
 حّسـه يجفــل* كالطيور  6ريشاتـه                
 يهـدرو بلسـان* تونـس و تلمسـان  10
 عوض راه مقابـل* ما بين الخيطان             
 تخطف الهدره* تجـي حاجه أخـرى  11
 تحير في  ذا المسايـل*  7بالناعـوره             
 تشوفـه  و  يشوفـك* يجـيهم زدك  13
 تتسّمى  باسـل* إذا كان أنت تضحك            
 بوعــرها تسهــال * تطّوع الجبـال  12
 فالكاغـط  تاكــل*  الخلـقه كّيـال                

                                                           
 محنتها: وردت –ما اعتاها  1
 يطيحو: وردت –يريبو  2
 عارف و تعني القاضي: وردت –عادل  3
 و تعني الجهة اليسرى لمقدمة السفينة  babordالسفينة كلمة فرنسية : بابور 4
 جمع كرة و هي كرات حديدية تستعمل كقذائف للمدافع: الكور 5
 جنحاته: وردت –ريشاته  6
 هي حشرة تطير سريعة الدوران يقصد بها البكرة المستعملة في استخراج الماء من البئر: الناعوره 7
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 3تتهـّول الــّروس*  2السوس 1من حفـر 14
 عيشهـا  يوحـل* تضحى  مخصوص                              
 فى لحوانيت  و لخيام * يتقّوى الحـرام  11
 و  يعــم  الجهـل* يتغّيـر لكـالم                 
 يضحـو مفترقـات* يهومـو لبنـات  11
  4كل امرا هجــال* ما باقـي شايفات               
 6علـى باب الحمـري*  5األمـر الواري 11
 و يهدمـه  باطـل*  يدخلـه  كـاري                
 مرهوجـه  7وهـي* داروهـا فرجـه    11
 على ملك  الراجـل* ما تبقـى زوجه               
 يبقو في  المشـور* وهـران ودزايـر  11
 و الراي  مخبـل* عشـره و اال اكثـر               
 يقصـدو  شجــره* عشـره   8يجـرو 10
 و يحسبـو راجـل* يبقـو  في حيـره                  
 9للنـاس المشتـوره*  ترجـع الهـدره  11
 خديـع  لالول *  عند جنـوس اخـرى                
 منصـور و رايـس * يجيهـم فـارس  13

                                                           
 ما لخضر: وردت –من حفر  1
 و األساس و ه: جمع الساس: السوس 2
 جمع رأس : الروس 3
 11هو نفسه البيت رقم  11البيت رقم  4
 الوار: وردت –الواري  5
 حمره: وردت –الحمري  6
 وهران: وردت –و هي  7
 يجو: وردت –يجرو  8
 المشورة: وردت –المشتورة  9
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  1ما يهـدر  فحـل* كـل بطل يفلس              
 لشـرار 3تقــوي* 2اللـي كانـت نـار 12

 في  وسـطه كحل* صرصـار  4يراوه                    
 يظهـر ذا  الكالم* من بعد ميـا وعام  14
 بقــوال المحفـل*  تتراجـع لحكـام                  
 و ثمانيـه باقييـن* من ڤـال ثمانيـن  11
 من فوڤـه اسفـل* احدى عشر و ثنين           
 تشتـات   5مـا رادو* ما رادو زڤـوات  11
 عشريـن سنـه ذل* السـدات بغـات                
 في يـوم  الفـراق*  هـدرو بالتفـاق  11
 واحـد مـا يرحـل* بحـق الخـالق                  
 يضحـو  مكشوفـات*  6لبنـات الزايخات 11
 و الباقي  يهمـل*  7يرّيـح من  مـات                    
 9و  يغيبــو  لفــداد* الجـراد  8يهـوم 11
 و العيشـه تمتــل* تضيـڤ البالد                 
 ينقــاس  1و الحايـك* النـاس  10تتدمـر 10

                                                           
 ما يهز جمل: وردت –ما يهدر فحل  1
 النار اللي كانت : وردت –اللي كانت نار  2
 مقريه: وردت –تقوي  3
 بريحه: وردت –يـراو  4
 رّدو: وردت –رادو  5
 يهومو لبنات: وردت –لبنات الزايخات  6
 ريح من ڤال مات: وردت –يريح من مات  7
 يصول: وردت –يهوم  8
 لفراد: وردت –لفداد  9

 تتبدل: وردت -تتدمر 10
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  2ما  تعــزم ببطـل* متبـرع بفالس                
 العربـان   3لبــر* تدفـڤ السـودان  11
 كي  جنـد  الّنحـل* تلتـم الخزيـان                
 لليـوم  5مـن بكـري* الـّروم  4غلبـت 13
 و كمـل  األجــل* معلـوم  6السابق              
 يعشـي  مالكهــا*  يجـي موالهـا  12
 مقسـم  و  معــدل* يغـدا  و يهداها               
 بغمــامه حمــره*  7تجـي إشـاره 14
 فيها صهد و ظل*  تـرى للحضـرى             
 على العرجه البيضه* نوضه  8ما اعتاها 11
 اللي يروح  يڤابل*  9سعد اللي يرضى               
 10يروح للمرسـى* اللي يبغـي الحاّصـه  11
 عسكر و  زمـل* يلقى الخلقه متراصه           
 ال يوصلـه مسعـود* اتـرك عجرود  11
 ـلـــــــــــاره  كحـــــــــغّبـ* ـدود ـــــــــّدم  لســــــــتتهـ          
 راه يتهدم يا لخـوان* لمسـان بنيـان ت 11

                                                                                                                                                                          
 الحيه: وردت –الحايك  1
 يهنا من باطل: وردت –تعزم ببطل  2
 لوطان: وردت –بر  3
 انغلبت: وردت –غلبت  4
 يامس: وردت –بكري  5
 و له: وردت –السابق  6
 واحد و العشره: وردت –تجي إشارة  7
 محنتها: وردت –ما اعتاها  8
 بسعايه يرضى: وردت –سعد اللي يرضى  9

 عند المرسى: وردت –يروح للمرسى  10
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 لـــــــــــــفي سجـوره  مڤي* يضحـاو الّرعيان          
 في بـالد اوالد  نهـار* ما اعتـاه غّبار  11
 و عرب و  قبايـل*  الكفار  1ما بيـن            
 من تموشنـت لتلمسـان* ڤومـان  2تركب 10
 ونجـللقصر بنـي * لبنـي وعـزان                 
 ألـف غمامـه* ما بيـن لرض و الّسمـا  11
 على باب المقتــل* ملـوك مشومـه                
 يظهـر المنصور *  م الشّهور   3العاشـر 13
 فارس  مستقـل* بعد صـالة  الظهور            
 كـي الخّفيقـه 4سبوله* راكـب ناقـه  12
 بناڤة  ذا  الّرجـل* ما تلحـق سابقـه               
 ينقلـب بـال شــكّ * يوصـل مكـه  14
 و سر ربـي و المرسل* باسم البركه             
 ما  فيهـم  ســالك* الهـالك  5غيـر 11
 تتكــل  6عليهـم* تحـذرى  بـالك                   
 يبـدا  م  لتــراك* اسبـاب الهـالك  11
 فالخلقـه   تبـدل* حسـن يا من راك أ             
 كافـر ما   يهرب* الحـرب   7فيها يبدا 11
 دين محمـد  يفشـل*  1اللـي خـرب                 

                                                           
 ببنات: وردت –ما بين  1
 ترجع: وردت –تركب  2
 في عشره: وردت –العاشر  3
 منورقه: وردت –سبوله  4
 يغير : وردت –غير  5
 عنهم: وردت –عليهم  6
 كي يركب: وردت –فيها يبدا  7
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 يعبــدو  لوثــان* يقـراو القـرآن  11
 و الضميـر اكحـل* مسلـم باللسـان               
 دين المشركيـن*  2يا مـن عجبـك زين 11
 3مولى الحق وصـل* دّبر ذروك وين            
 ما يـّدوك  الـروم * دّبـر ويـن تهـوم  10
 شكون  توكــل* المعصوم  4تركـت              
 هنا حين 6يرڤب* الخارجيـن  5كي يمّضـو 11
 صعبتهـم  تسهــل* سعـد المومنين              
 هكـذا قـال الكاتـب* يجـي للغـرب  13
 و الڤوايل  مڤيــل* لنـّو تصب ترى ا             
 ملثمــه 7بنـي ازناسن* يجبـر ثّمـه  12
 9باغـي  القتل* مڤسمه  8علـى وجـده             
 يفتــح التشريــع* يصلـي بالجميـع  14
 حمايـل  10و زوج* التـاج  مع ّدريـع               
 11كي الخطيفـه* حـرس عليـه واڤفــه  11

                                                                                                                                                                          
 اللي يحارب: وردت –اللي يخرب  1
 زين: وردت –دين  2
 حمل: وردت –وصل  3
 كرهت: وردت –تركت  4
 يمضي: وردت –يمضو  5
 يركت: وردت –يرڤب  6
 بني سناسن و هي قبائل يالشرق المغربي: وردت –بني زناسن  7
 مدينة على الحدود المغربية الجزائرية : وجدة 8
 المڤيل: وردت –القتل  9

 زواج: وردت –زوج  10
 كي الخاطيفه: وردت –كي الخطيفه  11
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 1خاطره ما  يتهـول* اللي صفا سعـد              
 ترعـب القلـوب * بعـد يجي للركـوب  11
 نيته ثمـه تصـل* اللي هو محبـوب                 
 عليه  3راه يكشف* بـه  2اللـي ما صـّدق 11
 4يبقى  متهّمــل* راسـه ثمـه يرميه                   
 الدين  5مضبوطيـن*  يعـرف الصافييـن  11
 7فيهم ما  يعمــل*  6الناس المخوضين                   
 المقـال  9بهــذا* رجـال  8هـدرو لنـا 11
 بن يامينه  ما يرحـل* ڤالو لي ما زال              
  11واّزان  10مولــى* مريـد السلطــان  100
 12في كفل الكافل* مضمـون و الضمان              
 ــادات الس 14خابــر*  13ناظـم ذو لبيـات 101
 المرسـل  1مولـد* في شهر البركات                

                                                           
 يتمهل: وردت –يتهول  1
 صدقني: وردت –صّدق  2
 يكاشف: وردت –يكشف  3
 يا الخاوه ما يتمهل: وردت –يبقى متهمل  4
 مضبطين: وردت –مضبوطين  5
 المخرجين: وردت –المخوضين  6
 ما بيهم يجعل: وردت –فيهم ما يعمل  7
 ناس: وردت –لينا  8
 في: وردت –بهذا  9

 الساكن: وردت –مولى  10
 دار وازان أو دار الضمانة و هي زاوية بمدينة وازان بالشمال الشرقي للمغرب: واّزان 11
 فضل الفاضل: وردت –كفل الكافل  12
 الناظم: وردت –ناظم ذو  13
 خبروه: وردت –خابر  14
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 و اثنيـن و عشريـن * في ألـف وميتيـن  103
 قيـد ذا  القايــل*  2تـرى للعارفيـن                 
 بجـودك يا  كـريم* ارحـمنا يا رحيـم  102
 ما يدخـله غل* و اجعـل ڤلبـي سليم                    
 و الطلبـه  الزينيــن* الوالديـن ارحم  104
 3بهـا كافــه تكمـل* و جميع المسلمين                     
 الوهرانــي  5نظمــه*  4هـذو وزاني 101
 فيها  نــزل 6ماوسـه* من يعرفنـي                
  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 مولود: وردت –مولد  1
 للحاضرين: وردت –للعارفين  2
 كيما شيت اعمل: وردت -بها كافه تكمل 3
 هذا الوزنه: وردت –هذو وزاني  4
 منظمه: وردت –نظمه  5
 قرية بوالية معسكر : ماوسه  6
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 الفصل الرابع 
الشاعر الشيخ سيدي 

 ي بوحفصڤالزنـا
 (من عني متوشنت)

 

 

.حياته : املبحث األول   

.خصائص شعره : املبحث الثاني   

.املوضوعات : املبحث الثالث   
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 حياته : األولالمبحث 

اّل أنه إتمكن من تحديد هوية، نكسابقيه لم  يڤإن الشاعر الشيخ  الزنا
ع رف كشاعر له أغراض متعددة في الشعر الشعبي الجزائري لدى األوساط الشعبية 
التي تغّنى بها العديد من المغنيين و هو من معاصري نهاية القرن الثامن عشر 

غير التي هي  ،شعارهأميالدي بمنطقة عين تموشنت و سيدي بلعباس، و قد ع رفت 
 .  بين أيدينا بالحكمة
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 خصائص شعره :المبحث الثاني 

 و تحكمت فى  الحديث جـاي بــه  نفصــل * باســم اهلل  بديــت  و على النبـي صليـت
 ــلـــــــــــــــه  نتوصـــــــه  تسيــر للختمــــــــــــبحــروفـ  *رــــــــــــــــــجـاي بــه  بشيــر على خـط  التفسيــ

  

ذات ( الوقية)الشاعر قصيدته الجفرية  ءيبتدككل الشعراء المؤمنين 
باسم اهلل والصالة على النبي صلى اهلل عليه  مائة وثالثة وسبعون بيتا الالمية،( 112)

 .وسلم مشيرا انه كشف له عن حديث أتى يفصله ويبشربه ويفسره إلى آخره

 ومظــللكحل اسمـه ب مع الحبيب والبشيـر *سنين مع اصحاب الخير وفي وهـران عشيـر
 لـــــــــــــــرسلوهــم  للمنفــي في سفايـن  تتحميـ *يــــــــــــــــــــم و الحنفـــــــــــسيـد احمـد الشرفـي والخدي

 واحـد منهـم ما بـان على كرعيهـم  خالخل *ــانـــــــــــم  العديــــــــــــــان خملوهـــــــــــهمـا ستـه صدڤ
 ــلـــــــــــــث جوساسهـم تتختـــوختمـت كـل حديـ *ـتـــــــــــــــي  وليـــــــــــــم بكيــت ولدّشرتـــــــــــمن فرڤتهــ
 ـلـــــــــــــــــــــو على غفلـه  تدخ تهــدا علـى بـــّرا  * ـّرهــــــالجـ ــوــــــــــــــــــــــــّره وتبعـــــــــــــه مــــــــــــــــــذا الزريع

 ــلـــــــــــق بـال كــراس للعربــي يتمثـــو النطـ *على كل خيمه جوسـاس بالكنابيش على الراس
 

 يقول الشاعر انه عاشر أصحابا ستة ذكرهم بأسمائهم مدة سنين بوهران 
من أهل الفضل والخير وهم الحبيب والبشير ولكحل بومظل وسيد احمد الشرفي 
والخديم والحنفي، الذي نفو إلى ما ورد البحر أي على متن سفائن األصفاد بأرجلهم ، 
هؤالء األصدقاء الذي نفاهم العدو ولعلهم الفرسيون بحيث لم يشر إلى هوية النافي، 

م اثر ولقد بكى فراقهم لدرجة انه رجع إلى موطنه ويشير أن منذ ذلك الحين لم يظهر له
وسكت عن كل حديث ولعل هذا الحديث هو الدعوة للجهاد، الن جواسيس " دشرتهم"
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ويحسنون  1"الكنابيش"العدو في كل مكان وزمان وهم من بني جلدته يلبسون العمائم 
 .الحديث كأنهم عرب ويقصد بالعرب أي المسلمون وهم ليسو كذلك

 لــــــــــــواحبابنــا  خلينـــا في ذا وذاك نخايــ  * ـهــــــــرقـت المدينـه ذيك وهران  الزينوحشي  فا
 حـر البـارود اجــداد مخدوم من المصيـّل  * ادــــــــــــــم اسيـاد  اسيــــــــــــر باعيــاد فوڤهــــــــمشـــاوي

 لـــــالبودالــي و المختــار يعيرو من يدخل قب *دوارــــو مكاحل بجعــب كبـار عمـاره تهـز ال
 

يتأسى الشاعر على مغادرته وهران وفرقة األحباب وحفالت الفرسان وهم 
األسياد على حيادهم يقرعون البارود المدوي من بنادقهم الطويلة الماسورة  األعيان و

روعه من وحشة أمثال البودالي والمختار وهو يتمنى لو أن يراهم بالمنام حتى يهدأ 
 .فراقهم

 ـــّولـــــــــــلو نشوفـه فـى النـوم نهمـد بعـد مه   * ومــــــذروك رانــي  مغمـوم وبـال بهـم  مهمـ
 لــــــوالعــرڤ بالصرايـر ويـدان فوڤـي حام   *رــــــــــــــــــحامـي جســدي فايـرذا أمـر بــي صايـ

 ّولــــــــــــــــــل ال مليــح يفــــــــــــالسالــك  يحصو    * ـلــــام الحــــــــــــــــــــل شـت منــــــــــــد متغلغــــــــــــــراڤـــ
 

الشاعر يصف مباشرة حالته النفسية والجسدية انه نهض من نومه حسده 
به حتمى وقد صار به أمر عظيم والعرق يتصبب منه صبا يصفه كالويدان الفايضة، 

 .د رأى رؤيا، أحداث رهيبة فيها الناجي غير ناج وال فيها آل خيروق

 ـلــــــــــــــــــويشالـــو بالليـــد ذا فــي ذا يرك  *   بان لي واحـد الخويـض راكـب الناس الغيض
 غفلــه تنقتـلواأللــوف مضــات على    *  اتـــــــــــم ضّحـــــــــــات بارواحهــــــــــــوض  الفڤعـــــتنـ

 و ينـــوض الحــاّلل بزعامـه يخصــل   *  ـوالـــــــــــــــــــوال نحو عشره  باحـــــــــــبعـد سنيــن طـ

                                                           
 .وهو العمامة البيضاء اللون: الكمبوش - 1
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رأيت غضبا حل بالناس وخواضا بحياتهم يركل بعضهم : يقول الشاعر
بعضا وتعالي في األصوات واأليدي، تحدث فتن تصيب األرواح فتقتل اآلالف منهم 

لة، وال تخمد هذه الفتنة إال بعد سنين حوالي عشرة أعوام يأتي زعيم يحل في غف
 .المشاكل بكرمه وخصاله

 ما يرضـى  بالخــوف رافــد المنجـــل  *  ينوض باسمـه معـروف بالخناجر والسيـوف
 لـــــــم توصـــــــدّوار ولهـــــــالمدينـــه والــ   * ـارــــــــادي  تڤـدي نـــــــــــــغ ارــــــــــمن أجــل الحڤـــ
  

  إن هذا الرجل معروف باسمه ال يرعبه من يحمل الخناجر أو السيوف
الذي يصيب الناس ستكون حرب تشب المدن والقرى وتكون  اإلحتقارجل أ منو 

 .مسرحها الجبال يموت فيها من يموت من الطرفين

 ــلـــــــــــــــم ما يغفـــــــــــــــــــــرب ينــــال وعليهـــــمجــ  *  الــــــــــــــــــر للجبـــــــــــــال مـن مـــــــــــدا لرســــــــوتبــ
 لـــــــــــــل متيهــــــــــــــــــــاد يكّمــــــــــــــا بالزّيــــــيخلفهـــ  * ه أوالدــــــــــــــــــــيحصـد  فيهـا حصـاد  وغاشيــــ

 لـــــــــــــمـا يصيب لهــا  جبـره حذري  يتختّــ  * ّراـــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــــــّده نفره الّداخــــــوتنــوض ض
 لـما يصيب لهـا حلــول يزيـد هـو  يحص  * مدبـول شوف ما ازيـن ذا الهـول ما تشـاور

 لــــــــره غايـس واحـد ما  يوصــــــــــفـي ضمي  * ســـــــــــــــــلهـم رايوڤ ـــــــم تفلـــس كل ســـــعقولهـ
 ـلـــــــمـا يصيب لهـا تدبيـر يزيــد هو يحص  *رــــــــــــــــــه كبيـــــــــــــــــــــر فـي رايــــــــــــاو الخبيـــــــــــــــــيلغــ

 ــلــــــــح و يرحـــــــــح يصبـــــــــــه يطيــــــمـن حكم * حـــــــــــغيـر يلغـى  و يصيـح ال اسـاس صحيـ
 ــلــــود مع منامـي مايــــــــوڤ ورقـة مرفــــــــــفـ  * ذوذــــــــــــر الـــــــــالحري رعاهــا بالجـود شهرذي 

 دلـــــــــــــــــو يتبهــــــــه هــــــــــــــــد الخرجـــــــــــــــــراه عن *هــــــــــــــجاء واحتـل العرجـ أللي من شڤ البحر
 ـّولـــــــــــــــــــن تحــــــــــوسفايــ رج ـــيبكــي عنـد البـ * ـوجــــــــــــــــــــــه اعــــــــّوج من رايــــــــــــــروح محــــــــــــــــــويــ

 ـــلـــــــــــــــــــى للغافـــــــــــي ذاق يلغــــــــــــواالول اللـ * ـاقـــــــــــــــا مشتــــــــــــى الرزاق من عليهــــــــــــو تبقـــ
 ألــــــــــــــــه يســهـذا ورث عنــدي شكـون علي  *  ديــــــــــــــول آ سعــــــــــــــّول واّدي  وڤــــــــــغيـر ح
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ضد هؤالء قوم في الداخل والخارج لعلهم مؤيدو االحتالل ورغم  ويقوم
دراية في  اكبر لهألكثرتها وتباينها وبغية الزعامة، ويستعينوا بقوة  صذلك فان آرائهم تقل

الحرب لعله قوات الحلف األطلسي وبدوره ال يجد تدبيرا، فكل حكومة تعين يطاح بها 
سيرحل ذليال و ( الجزائر)وترحل ثم يعود الذي جاء من وراء البحر واحتل العرجه 

السفن ما تنقل من القوم المحتلين تاركين وراءهم أمالكا وأرزاقا من ديار تنقل و مبهدال 
  .من غفل عنها ليغنم ذاك هذا يناديفمشتاق  وأراض ومتاع لكل

 ــدلـــــــــــــــــــدا بهــا يعــــــــمـن هــو وكــده يبـ   *  داـــــــــــــــــومــن هـذا الّزرده  واحـد األمـر يبـ      
 ـاولــــوه  لمغـــــمنداف ويدخلـ  يبنــو لــه  *  ـرافــــــــــّدل بلطــــــــــــــراف ويعـــــــــڤالــو لــه ش     

 

قالل ستولكن أمرا سيحل بعد هذا االنتصار وهذه الغنيمه ولعله يقصد ا
وهو حكم رجل يحاول أن يعدل ولكن ينصب له فخا ويحبس ولعله ما يسمى ، الجزائر

 .حمد بن بلةأواإلطاحة بالرئيس  1111وري سنة ثبالتصحيح ال

 ــلـــــــــــــــــم كمــا ڤـال اڤبـــــــده  يرّســـــــوحـ   *   ر باألســمــــــــــــــأمزّيــويجـي واحــد الحكم        
 

 ثم يليه حكم قاس فالحاكم يخطط بمفرده وال يقبل غير رأيه ولعله حكم
   وصفه  نه ناج،أويليه حاكم آخر ويقال عنه ، الحزب ةالرئيس هواري بومدين وأحادي

أي ليس بيده التدبير ومقاليد الحكم وال يفري فريه ولعله عهد " ما يحاجي مايفك "ـــــ ب
 .الرئيس الشاذلي بن جديد

 ــّدلـــــــــــــــــا يتعـــي معانـــــما يفـك مـا يحاجـ    *    يـــــــــــــو ذا ناجـــــــــــــي يڤولـــــــــــــده يجــــــــمــن بع
 ـلـــوالثالــث ما يهنــى في ذا و ذاك يعقّـ     *    ىــــــــــــــــــــــــــي  يفنـــــــــــــــى  والثانـــــــــــول يجنـــــألا
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بلة إلى سويسرا بعد إطالق  هجرة بن –ن الحاكم األول يجنى أزم جثم ي
الفتن كثرة : الثالث ما يهني و، موت الرئيس بومدين الفجائية: يفنىالثاني  و، سراحه

ويتعدل الجار ولعله  1111في عهد الرئيس الشاذلي تخمد بعدها الفتنة لعلها أحداث 
رب ويبدأ عهد جديد ثم يتعاقد الجميع على اإلصالحات غيقصد المصالحة مع الم

  .(على الخاطر تسهل)وتكثر تلك العقود وتفتح الحدود  وتسهل تنقالت المسافر 

 ـلـــــــــــوره  تفصــــــــــــــار والمشّ ــــــدل الجـــــــــــــويتعـ    *  ارــــــــــــــــــيبقــى  عـ ار  والـــــــتبــرد ذيـك الّنــ
 دلــــــــــــــــــــــــــــم يتبــــــــــــــد وسوڤهـــــــي  بلمفيـــــــــوتولــ  *    ـدـــيصـرى عاهـد جديـد كل سيـد مع سي

 ـلـــــــوين ما بغيـت تعــود على الخاطر تسه    *   ـــدودــــــــــــــــــــــود ما لهــا حـــــــــــــــدار العقــــــــــتنـ
 ـلـــــــــــــــــه تبطــــــــــــــوتهــدف ذا  القصـه والشركـ    *   هـــــى على ذيك الرخســــــــــسنيـــن  تترّصـ

 ـلـــــــــــــــــــــكي القاتـل كي المقتـول  وفيهــم تنع    *   لى واد الغاسـولينـوض واحـد الهـول ع
 لـــــــــره عليها يسلك الخبــــــــــــوتجـي ذيـك النفـ    *   درهــــــــــــــــــر والهـــتطــوال المّشــوره  بالمعاي

 لــــــــــــــــه يعطـــــــــــــي في مكانـــــــــــال ويـــن يفاجـ    *   يـــــــــــبعــد اوقـات تجــي يجيح اللي ساج
 ـلـــــــــــه  قفـــــــال قهــوه ال  تـــاي كل شي علي   *    ـايـــــــــــيبقــى تالـف الـراي غير رايح  وج

 ـلـــــما تصيـب مـا تشـري  وين بغيـت توص  *    يضحـى الوقـت يجري ال بـال ما  تـدري
 ـلـــــــــــــــــــا يغمــــــس داخلهــــــــــــى يابـــــــــــمـا  يبقـ    *   ـدســـــــــــــــالسلعـــه تنقـــص في المخـازن تن

 لـــــــــــــه سناســــــــــــــوالّدالــ  ـاز يدفــــعـــــــــــــــوالخّبـ    *   ّوعـــــــــــــــومجـ هــــــــــروع  بمالـــــــــــــــوالخلـــق مــ
 

وتسري تلك العقود سنين ثم تبطل تلك الشراكة ويفتن الناس بواد 
ويتقاتل الناس فالقاتل والمقتول يلعنون، وتطول تلك الفتنة وبالقتل والسب  1الغاسول

والشتم، فيجمد كل شيء ويعطل وتمر األوقات سراعا دون فعل شيء، تنقص السلع 
  .وتخبؤ في المخازن وتكدس وتحل المجاعة وتكثر الطوبير عند الخبازين

 

                                                           
 (.مسيردة بتلمسان)منطقة حدودية بين المغرب و الجزائر : واد الغاسول 1
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 ـلـــــــــــــم نمـــــشـي مـا  داري  بشـي تحسبه    *   يــــــــــــــــــــــواو الغاشـــي الڤاعــد بالماشــــــــــيقـ
 لــــــالن رحـــــــو فـــــــــيبقــو فــي  زّيــار ويڤول    *   ـارــــــــــــــــــــــــدن الكبــــــــــــيهجـــرو الـــدوار للمــ

 ــلــــــــــــــا برجـــــــــــــران توصلهــــــــللمدينـــه جيــ     *   رانــــــــــــــــل الفيــــــيحفـــرو غيـــران  كـي مث
 ــلـــــــــــــم  للكـــــــــــــــّرز لبســـه بيناتهــــــــــــمـا تفــ    *    ــاـــــــــــــــــــــه ونســـــه رجالـــــــــر الّدرســـــــــــــتكثــ

حدهم بأمر اآلخر وذلك لهجرة أهل الريف إلى أيكثر الناس واليهتم و 
فئران، ويختلط " غيران"المدن اآلمنه من الفتن ويبنون ديارا هشه جوار المدن كأنها 

هم فال تعد تحصى الرجل من المرأة من تشابه اللباس ضالنساء بالرجال ويتشبهون ببع
 .هنحو ولعله لباس السروال وقص الشعر و 

 ّولـــــد اللي  طــــــــّور ال فتــل  ترفـــــــــــال مفــ   * ـلــــــــــــساس  األكأــل على  ـــــــاره  بالمثـــــالتجـــ
 ـّلـــــــش يتختـــــــــــــــــّرس ال حنـــــــــمــدور  ومخ   *  ـســـــــــــم  مكمّ ـــــــــــــس  والّلحـــــــــــم  قوابــــــــــأكلهـــ

 ذا  وذاك   يحامـــر  سوڤ يسّموه الحـل   *  ـذرــــــــك  احـــــــــر مع جيبـــــــــــر تاجـــــــــــكـل شب
 ـلـــــفي سـوڤ الخطــوف  كي يبنـي  يحت   *  وفــــــــــي  ڤفــــــــــوف ما تعمرشـــبميــات األولــ

 ـلـــــــرى تكمــــالكرشــه مــع  الريه على البك   *  ــهـــــــــــــــــــزان خفيــــــــــــــــه الميــــــــــــــالحيب ــــــــــــتنقلـــ
 ــألـــــوت واحـرز ال تســـــــــــكي سومـة الياقـ   *  وتـــــم و فـــــالّلحـم مـع  الحــوت غير شوفه

 لــــــــــر اّدي واقبـــــار غيـــــــال حـق بـاه تختــ   *  ــارــــــــــــإلى بغيت سوڤ  النـار ڤــّدم  للخض
 لــــــــل يهبــــــــــــــــــــار والعاقـــــــكـي بغــاو  التج   * ــارــــــــــــو االسعــــــــــــــــار يتبدلـــــــــــــــه ونهـــــبيـن ليل

 ـلــــــول جهـــــال نيــه ال  صفــه على المدخ   *  ــا خطفـهـــــــه  مدورهــــــــــى الحرفـــــــــحتى مــول
 لــــــن يبلبــــــــــــــن مسكيـــــــــــى طاجيـــــــــــما يبقـ   *  ـنــــــــــــــــــاوات العجيــن  بصنيــــتجــار مترفحيــ

 

البيتها أكل مصنوع فال تعد المرأة غإن التجارة تكثر و : ثم يزيد في قوله
فهو جاهز وغالبية األكل في علب واللحم على أكل األشكال المطحون، " تفتل كسكسا"

فما كنت تحمل من نقود باآلالف التستيطع ملىء القفة لغالء المعيشة، حتى المنبوذ 
ح فتباع خفية وفي الساعات األولى من افتتا" الكرش والرية"والرخيس من الحوايا 
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ياك أن تسال عنهأمّ السوق،  أما سوق الخضر بل  ،ا اللحم والسمك فسعره كالياقوت وا 
سوق النار ال يحق لك أن تختار بل ادفع واقبل ما يعيطك التاجر والتجار هم الذين 
يتحكمون بأسعار البضائع التي تبدل كل لحظة دون رقيب، بل حتى الحرفيين انتهجوا 

 لذّ  العجين ما تون لعله يقصد المطاعم بصنياسبيل الخدع والخطف وتجار آخر 
وطاب ولكن الفقير اليستيطع إطعام نفسه بما لديه من مبلغ زهيد، واصفا أصحاب هذه 

  .المطاعم بالرفاهية

 على ّفامهـم دّخــان في المشيــه تختـل    *   ـوانـــــــالشـوارع بالّديــوان عامريـن بالّنس
 لــــــــدل في وسطــه تشــــــــوالعــرض مبه    *   ــلــــــــــــه تحعشـره علـى راجـل ما تسبقــ

 ــّدلـــــــــــــــــــرف تبـــــــــه تعـــــــــــو فالنــــــــــــويڤولـ    *   هــــــــه عريانــــــــــــه مكشوفـــــوتجـي دندانـــ
 ـلـــــــــــه يكمــبانـواع  يصنعــوه  حتى مال    *   ـّدوهــــــــــــــوه على خيمتـه يــــــــهــــذا  يملكـ

 ـّدلـــــــــــــــه تتبــــــــــــــــيتغيـــر االنســان صيفتــ    *   وانــــــــــفالنــه وال فــالن رّجالـه وّلو نس
 

ة بالنساء اللواتي تدخنن والمختاالت في مشيتهن ر ا الشوارع فإنها عامأمّ 
يخدمهن ذليال وهي اآلمرة ولكثرتهن بنسبة عشرة نسوة مقابل رجل واحد، وهو الذي 

فيملكون كل ، وترى أخرى مغنية عارية يعشقها الجميع في لباسها وخيالئها، الناهية
ر الرجال نسوانا رجل ويجردونه من ماله ومن زوجه وأوالده، فتصير المرأة رجال ويصي

 . les homosexueles" المخنثون"لكثرة هؤالء ولعلهم 

 ـلــــــــــــخ ما يغســـف موّســـــــــــــوالخاطــر يعيـــ    *   تدهـش يـا  لطيـــف مـن ذا الّتصريـف
 ـلــــــــراص هايـج كلـي هبــــــــــفي وذنيـه اخـ     * اصـــــــــــــــــــــالّرجــل بالڤنطــاس ولــوال ورڤّـ

 ـلــــــــــادي يحصــــــــــلـو كــان يتكلّـــم ڤـول غ     *  ــمـــــــــــــتولـي المـرا  تحكــم  والراجـل يسل

 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

162 
 

فالرجل بهامته يصير  هويندهش كل عاقل ويتلطف لهذا الوضع ويعيف
ل أصابه االته كان الهبزغردا يلبس أقراط النساء، هائج في تصرفاته ومعاممراقصا و 

ويصير الحكم إلى النساء ويسلم الرجال لذلك ولو يعارض فانه يوقع بنفسه في المشاكل 
 .والمصائب

 ـلـــــــــى يوصـــــــــــهـو كبيــر القــدر ويـن بغـ  *  فى الخمر الّلي يتاجر يولــي مــولى األمر
 ــلـــــــه تبطــــــــوه  العقوبـــــــــــــــفي حكــم الّرش   *   وىـــــــــــــــــر وتقــــتكثـــوه  ــــــــــــر والّنشــــــــــالعقاقي

 ـــذلــــــــــــــــه وينــــــــــــل بحقـــــــــــــــــــــــح الڤليـــــــآ ويـــ  * كي القاضي كي لوكيـل مشرييـن مـن ڤبيـل
 لــــما يدخل شي لحبـاس اللـي بمالــه يقتـ  *  ــاســـــــــــــــــذل العسّ ـــــــــــــــس وينــــر االدواــــــــــتكثــ

 

أما والة األمور فهم بياعو الخمور لهم الجاه والقدر العالي والعقاقير 
ن القاضي أل.  عقاباّل ال والنشوة ولعلها المخذرات تكثر بكثير ويغذيها حكم الرشوة و

قوة، ويدوس القانون كل راش ال  كلهم مرتشون وال يعاقب إال من الحول لهم ووالوكيل 
 .حتى القاتل الفاجر اليحبس

 من فالحتهــا تيبـس  ويحطو فوڤها الرمـل     *  ســشوفـو أرض الغـرس حتــى هـي تفلـ
 ـلــــــــــــــوطحاريجهـا حبيكثـر غيـر الّتفّخـر      *  معانـدة بنـي القصور والسواريـج بحـور

 ــلـــــــــــــــــــــــوالقلـوب مـا تعبـد على القبلــه غاف     *  ــدــــــــــــــــــــعلـى وجـه القايـد  يبنـــو المساج
 

لة الفالحيين  ولكن قأما األراضي الفالحية فيدركها اإلفالس ليس من 
، فكثرة بناء القصور  رض الخصبأون نيب من غزو البناء فيتركون ارض البور و

تفاخرا أما بناء المساجد ماهي إال رياء للحاكم فقلوب " المسابح"ستحمام إلا جوصهاري
 .العامة غافلة عن اإلخالص في العبادة
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 ـن تشـــلـــــــــــــرازه  محنـه واّليديـــــــــــــوالڤـ   *  ال ڤـاف وال  معنى في المــدح و الغنـا
 ذا لهــذا نوبـــه في عنوڤهـم سناسـل    *  هـــــــــــــه كّلهـــا مسلوبــــــــــــــــــعقولهــم مخروب
 

أما ما يسمونه الفن فال قافية في الشعر وال معنى لها أي الهرج والمرج 
فكار أل الّ إمخروبي العقول ال تفكر والتنقاد في المديح والغناء وال أصوات تطربها 

 .بأعناقهم السالسل يضعونرجال و هم  غيرهم 

 ـلــــــــيفص ويعـود هـذا الكالم والشاعـر    *  من بعد عشرين عـام  يمســى هذا الغـرام
 دلـــــــــــــوينوضــو نوضــه وحكومتهـا تتبـ    *  هــــــد الخوضـــّدة  وتجي واحـــــــــــد بمـــــــــتڤعــ

 ــلــــــــــواج  تـــزدم  تضحـى متڤابــــــــــــبافـــ    *   ـوم  تتاليـمــــــــــم والهمـــــــــــر تنغـــــــــــوالخواطـ
 لــــــــــب  تعّيــط وتصهـــــــالعيـبلسانــات     *   بــــيوقــع  التخريـــب نيران وحيوطها تري

 ــلـــــــــــد ما يفعــــــــــــــّداره واحــــــيقـــواو الهـــ     *  ارهـــــــــــــــّبـرى غــــــــــــــاره  وتصـــــــــــم مــــــــنوريكـ
 ـلــــــآسعــد اللّـي صـاب ويـن هجـر هم   *   ـزابـــــــــــــــاب ويّكثـرو لحــــــــدو االحبـــــــــــينفقــ

 لــــــــانت يـا صبـتشوف مكـان تظّ  كان   *   رتـــــيامڤــواك هجــرت للفضيحه ما حض
 ـلــــــــــل قبــــــــــون  يوصــــــــــــللدايــــــــره  شك    *  رهـــــــــــــــرڤ متعايــــــــــــالفضايـح  صايــره والف

 ــلــــــــــــــــــــر ونفعــــــــــد نديـــــــــــي قايـــــــــــــونولــ   *   ــدــــــــــــــــــــــــــــــــــره عايـــــــــــــــــد وأمــــــــــــم زايــــــــــــيتكلـــ
 ـواب للمرتبــه يحــولــــــما كان اللّـي ص    *  ابـــــــــــــــــــــالجاهــل م العيــاب  ورافــد  الكتـ

 ـّذلـــــــــــــــــــن ينـــــــوالبايعيــن شّرايـه والموم   *    ـاـــــــــــــه والحليف  بخاليـــــــــــر اآليـــــــــــــتغييـــ
 

خرى حيث أنه بعد عشرين سنة ينقضي هذا الزمن وتعقبه فتنة أثم يقول 
فواجا فيحدث التخريب أفواجا أصحاب الهموم أجتمع يينتفض الشعب وتتغير الحكومة و 

والتهديم والتراشق بااللفاظ القبيحة والتعالي باالصوات، ويكثر الوعد وال يصدقها فعل 
من  إالّ حزاب السياسية، وال ناج من هذا ألحزاب ولعلها األفال صدق في محبة وتكثر ا

يتعاير الناس امام دور الحكم والسابق اليها من . هاجرها وهاجر فضائحها فهو مغدور
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يتوعد بالوعد والوعيد ان اصبح قائدا سيفعل ويزيد ولعلها يسمع كالمه ومنهم من 
 ال يوفون نه الصواب وأالحمالت االنتخابية والجاهل في غفلته يتبع صاحب المرتبة 

مرهم بينهم فالبائع هو الشاري لعله يريد ان أالتزموا به ويكثر الحلف ويصبح  ما كلب
  .عمالهأي لصالح يقول ان الحاكم يعرض الصفقات ويقبضها من جانب ثان

 لـــــآداب بدمومهــا تكمـ ال  ضميــــر    *   ــزابــــــــــــه امــــــــــب غضــب جوايـــــويركــ
 لــــــــــــــــــواهــل  النڤابــات ّماليــن مكاحــ    *  دوات المخانـڤ وتوات كـل الصحــور
 تبقـى لهــم فوضـى كل عـرس مهـّول   *   ـدهـــــــــــــــــام الوعـــــــى طعـــــتّزيـــر بشــــّدهعل

 ـلــــــنديـر مـا تصــرا لو كان مـا توص    *  ـراــــــــــــــه تقـــــــــــرا والّطلبــــــــا تصـــــــــــــــعادتنــ
 

الشاعر يشير إلى فتنة في بني ميزاب ولعله يقصد منطقة غرداية 
به قلة األخالق واألدب من طرف معتد ولعل االدب يشير به الى جهل وماجاورها، وسب

ي قلة علم من طرف وظن الجهل بالطرف الثاني، ولعل ما يحدث بين المالكية أ
 .واالباضية في بني ميزاب وكلهم مسلمون

هل النقابات ولعلهم أو ( درارأ)وتعم الفتنة اهل الصحراء من توات 
 .نتشار االسلحة بالمناطق الجنوبيةا  ذلك تفشي و صحاب البنادق ولعل أ" الطورق"

وكان الشاعر يشير الى الصراع ما بين الفرق الشعبية القابضة على 
العادات والتقاليد في االطعام والوالئم والفرق المتشددة التي تبدع افعالهم ولعله يشير 

ل عرس فالسلفية الوهابية فتكثر الفوضى ويشتد الصراع في كل محو  الى فرق الصوفية
 .هاتيانإطريقة قراءة القرآن الجماعية من بدعتها وغيرها من الوعيد لعدم  ءو ميتم سواأ

 على الخلقـه كامـليجـو فيــه الهمــوم    *  ما اعظــم ذاك اليوم باوقاتـه  مرســوم
 لــــــــــــــوالنــاس تتقاتــ  ـرهــــــــحـــذا  المّقبــ  *   على حسـاب العمـاره ينوضــو الزجـاره

 لـــــــــايمــن وشمــــه ــــــــالنــاس متناطحو    *  هـــــــــــفـي ذيــك البطحـه العبايــه والسبحـ
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لى تباين طريقة إعظمه يوم تناحر وقتال حذو المقابر لعله يشير أفما 
الذين صحاب السبحة وهنا اشارة واضحة للفريقين أصحاب العباية و أالدفن عند الفريقين 
  .سبق وان ذكرتهم

 ذلـــــــــــوالّنـار مـن الّزايـه والمسكيــن ينــ   *  ـاــــــــــــــــــــــــعرايالّصـدور وجوايــه الّضايــه و 
 ـلـــــــــــــي مـا لـــه مثــــــــــــل ذا الغاشــــــــكام   *  يـــــــــــــوحواشــريسـان  بالّشواشـي عرايـه 

 يمـرار اّللـي عســل هذا الشـي يصــرا    *  ــرهـــــــض الهجــــــره  وتفيــــــــــــر الحڤـــــــــــــتكث
 ــلـــــــــــــيتســّرع بخفيـف في تميــاز حص   *  ــفـــمن مدينـه للريـف كل الحكـم ضعي

 لــــــــالمحكــوم والّدوله مخوضهــم اسفـــ   *  ــهـــــــــــــــا مذبولـــــــه كّلهــــــــــــه مشغولـــــــــــــخلقـ
 لــــــــقبــ الظالــم  م المظلــومما يعرفـو    *  تڤعـد كذا من يـوم باه يفجـى ذا الهمـوم

 

شارة الشاعر الى منطقة الضاية وهي منطقة غابية كثيفة وجبلية جنوب إ
صحاب صدور عارية وآخرون على رؤوسهم أسيدي بلعباس، وقتال شديد فيها الفريقين 

الشواشي، والذي ليس منهم يذل ويهان فيحتقر الناس ويهجر كل من له طاقة على 
لوضع في المدن واالرياف الهجرة ويمقت العيش بضعف الدولة وعدم سيطرتها على ا

الدولة  درال تق ايامأدناهم قدرا وعلما، هذه الفتنة التي تدوم أين في ذلك هو بوالمتسب
 .بمؤسساتها التفريق بين الظالم والمظلوم لحجة كل واحد منهما

 ـلــــــــــــره كحليــن هنا نعطيـك مثـــــــــبالكثــ  * نـــــــــفي نواحـي اخريـن راهـم يجـو سنيـ
 ـولـــــــــــوتلتــم  لعــراش ال مـن عليهم يس  * اشـــــــاش فـي أرض الحبــــــــــــــل المعــــيق

 ــلــــم  تخيّ ـــــــــوع عيونهـــــــــال كلمــه مسمـ  * يوقــع فيهـم الروع  العطش مع الجــوع
 ــلـــــــــــزه  والّجــوع  يقتّ ـــــــــعشـره فى الخبـ   *  ـزهــــــــــــحليــب المعــزه  ينشــف من الّلف

 الفريسه مع  الجلــد  والعظومــه تنسـل   * ــدـــيجيهم  وحد المـرض ما يلڤولـــه س
 لــــــــــــــّول يقتـــــــيدّمــر ويلصـڤ ويلى طـ   * ڤـــــــــــــــمن الزنــا يمـرڤ كل بــالد يلحــ

 لــــــــا كامـــــــــراج  وينهيهـــــــــــــه الفــــــــــبيديـ   * اجـــــعــالج مسلـم من قرطـفي بعـث ال
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 ـلـــــــــــــفــي هـذ الخبيـر فـي  خفيـه يوص  *   ـرــــــالكفـــار تغيــر واهـل العلـم تحي
 لـــــــــويجــازوه قبــيفرحـو  بالخّصاص     *  ويّعرضـوه الرّياس بشــرح الكــّراس

 

خرى سنوات سود تعصف على قوم أن في نواحي أويرجع الشاعر ليشير 
حباش وهم السود لعله يقصد بذلك دول ألرض اأنه يقل الطعام في أسيعطينا مثال لذلك 

 .فريقيا، ويتجمعون في محتشدات وال احد يعولهم او يقدم لهم المعونةإمن 

الماء الصالح للشرب وال احد يسمع نداءاتهم يتروع هؤالء من الجوع وقلة 
واستغاثاتهم فتجف اضراع ما يملكون من الماء، ومن كثرة الجوع تعطى لكل عشرة 
منهم خبزة واحدة، ويبتلون بمرض خطير ال يجدون له دواء يلتصق فيه الجلد بالعظم 

ل من وينشأ هذا المرض من الزنا ويتفشى في كل بالد يدمر كل شيء ويعدى ويقتل ك
و ما يسمى بفقدان المناعة أو السيدا أطال فيه ولعله يشير الى مرض االيدز 

 . المكتسبة

ن من يكشف مصل عالجه رجل مسلم من قرطاج لعله أالشاعر يضيف 
يشير الى تونس الذي يكشف الغبن عن الجميع، فيغار منه كل غير مسلم ويحتار 
الكتشافه كل عالم لوصول هذا الخبير الى مصل هذا المرض خفية، فيكرم من قبل 

 .نسانيإلكتشافه اإرؤساء الدول وملوكهم ويجازى حسن الجزاء على 

 يخلي شحـال من دار شكاويــه تخلخــل    *  ارــــــــــدّمــار يجـي مـولى الزّمـبعـد هـذا ال
 لـــــــــفّخــه م الكفــار طـاح فيها اللـي غف    *  ينوض واحـد الدّمار علـى حـدود جـوار

 

ثم يعود ثانية فيقول انه تقوم فتنة على حدود بالدنا وهي حرب كان 
     لعله يشير الى ماجرى بتونس  ها كل من كان غافال، والكفار سببا فيها فتورط في

 .شمال مالي ليبيا و و
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 ـــلــــــــــال  بيناتهــم تشعــــــرس و كربـــــــــــفــ     *  هـــــــــــرا  شّعالــــــــــــــه  تصــــــــمنهــا  بلبال
 ـلــــــــــينهــزم االنســـان  من هو اّللـي يقب    *  ــرانــــــــــــتقــوى ذا النيــران ما بيـن الجي

 من يكســب  ذا الخبر جريـح و مقاتــل    *  ــرـــفـوڤ تسعيـن شهـر كل مدينــه قب
 

يعرج الشاعر الى مشاكل تصير بين الفرس ولعله يشير الى دولة ايران 
انها ويشارك فيها حتى وكربال ولعله يشير الى العراق، فتقوم الحرب بينهما، وتزدهر نير 

اي " شهرا 10"جيران هذه الدول ولعله يشير الى حرب الخليج والتي تدوم اكثر من 
 .اكثر من سبع سنوات

 ـــب االولـــــــــــــداه  يكتــــــــــي بــــــمن هـو اللّـ   *  الهــــــــــــــويجوهــم فى الجـاه  ويڤولـو ذا عـ
 ـلـــــــــــــــــّرب من كـل مسايــــــــــم جــــــــــــــوبينهــ   *  باسبايـب الغـربوينوض هذا  الحـرب  

 زدلـــــــــــــا تـــــــــــــكـل شـي يحتــرق  وحيوطه   *  ــرقـــــــــــــــــــا تفتـــــــــرق ناسهــــــــــــه الشـــــــوجوايـ
 لــــــمدينتهــم تنهـــدم من كل جيهه  شاع   *   مـــــــــــــــلـمتخلطيـن فى الــدم مسيــح و مس

 ـلــــــــــــــاب الممثـــــــــــم يطــول غـــــــــــوعذابهــ    *   ـولــــر القــــــــــــم هـول  ويكثـــــــكل يـوم ليهـ
 لـــيزيد ذا فــي ذا ينعـ غير حزن والحزن   *   دــــــتبقـى غيـر خويـض  في حـّر الشديــ

 

هذه الحرب التي تشتعل في المنطقة تجعل من كل مدينة قبرا  وكم من 
هالك وكم من جريح، ويتحرك القادة الطفاء نار هذه الحرب محاولين االصالح وتهدئة 
الروع، اال ان قيام هذه الحرب سببها الغرب، فيفترق سكان هذه المناطق في الشرق 

مة الدمار الذي يلحق بالديار والمصانع وغيرها، وحتى الذين هم لروع االحداث وعظ
في تعايش سلمي بين مسلمي ومسيحي العقيدة التسلم مدنهم لعله يشير الى كل المدن 
العراقية التي فيها مسلمون ومسيحيون منذ االزل كالموصل وغيرها، التهدأ االمور بل 

 .عنه والسبابتزيد تعقدا ويزيد الدمار والهول والتراشق بالل
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 حتـى يجـي موالهـاينعــر وينعـل   *    ــاـــــــــــــــــــمـّدوهيــــا وال ـــــــــــــا  يقسّموهـــــــــمـ
 زلــــــوتلتــم السكـــان والّراحــه تنـ     *   يهمــد ذاك الغنــان ويطيـح  الثعبـان

 

حتى ياتي من يخرجها من ن هذه البالد ولعلها العراق التقسم والتحتل إ
هذا الدمار فيصلح ويهدي ويلعن المتسببين فيهمد الروع ويسقط الطاغية ويعود من 

 .هاجر وتنزل الرحمة والراحة للعباد

 حتى تحسبهـا لعبــه  وجنودهـا تتقاتـل   *  هـــــــــوكــذا من رحبــه  والحرب بال سّبـ
 ـلـــــــــــر يغــــــودا وكاشميـــــوهنـ  مخــوارز    *  وتولــي مشــدوده على مسايل معبوده

 لــــــــــــس المحبــــــــــــــا والعبـــــــى فيهــــويبقـ   *  اــــــــــران عليهــــــــــــه نيـــــــــــكـل ذيـك الجيهـ
  

الشاعر في البيت الموالي يشير ان الحرب تصبح سجال في مناطق 
لرأيه وذلك بمسائل عقائدية في  صرسبب وكانها لعبة جنود وكل ينت اخرى تشتغل دون

 .زم والهند وكشمير وتبقى فيها الحرب مشتعلةر خوا

 تبقـى غيـر حريـق من بغــاه يحتــل     *   من الهول يركب ضيق  جوايـه ال فريــق
 ـلـــــود وتبقـــى  للنمــــــــــره لألســـــــــنشـ     *   ودـــــــــــــــكل يــوم البـارود في ذيك بـالد الس

 

ويشير الى افريقيا صراحة ان فتنة تشتعل ببلدانهم وحتى تصير سهلة 
لمن اراد ان يحتلها فقرع البارود ال يهمد فيها ولكثرة موتاها تصير طعامًا لالسود 

 .والوحوش وما بقي للنمل

 ـلـــــنصبولهــم جــدود ڤالــو كـان ڤبـ     *    ــودــــــــــــــــسّمـــو اليه  رودـــــــــزكــر ـــــــعناصـ
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يرجع الشاعر الى معضلة اليهود ويذكر عناصر لعله التداعي الى 
الهيكل المزعوم من قبل اليهود والذين زعمو ان اجدادهم كانوا هنا من قبل مجيء 

 .العرب في اشارة واضحة الى فلسطين بيت المقدس خاصة

 ما كان  لهـم  قبيـح يبـدا عليهـم يخصـل *  ـحــــــــــــــــــم المسيـــــــــــم التسريـح من دعــــــــــعطاوهأ
 ـلــــــــــــهكذا عدادهـم ينـزاد من جهــه ترس  *  ادـــوم هذو  لعبـــــــــــالد  بالقــــــــرسلـو من كل ب
 لــما صاب باه  يـزّرب راكبينـه  كل عل  *  ّذبـــــــــي  يتعــــــــــــــّرب وباقــــــــــــــمـولى الحق  تغ

 ما صـايب متكاكــي ينعره عنده يوصـل  *  ـيــــــي وعلى حقه يشتكــــــــالد يبكـــــــــــفي كـل ب
 ــلـــم كامـــــــف يهجرهــــــــــمن المكـان الشريـ*  فــــحتى يجي مولى السيف هو من دار النيـ

 لــــيفتحهـا هاذ الشبـاب األرض المفّضــ  * ابـــــــذا بونڤــــــــــي هــــــن حســاب  يجـــــــــبعد سنيـ
 ـزلـــــــــــالملــوك بالمكمـول من اوكارهـا تن *  ــلـــــــــــــــــاذ الرجـــــــول من هـــــــــــــــم الهــــــــــــو يركبهــ

 لـــــــــــــول ال بــد يفشـــــــــــــي للطــــــما يشدش  * ـولـــــــــد غـــــــول غادي يعانـــــــــــو هـذا مهبـــــــــيڤول
 لـــــــه تـــزّوك من كل جيهه  شاعـــــــنيران   * م ادركــــــــــن عندهـــــــــــوم زدك  ومـــــــــــــــــــذا مقيـــ

 ـلـــــــــد و ذا مشــى وجوالهـم  فاشـــــذا ڤعـ   * ـهــــــــــــــالرمله  خشى  وتركبهـم دهش كبيرهم م
 

ن الذي دعمهم واعطاهم التسريح كلهم مسيحيون لعله يشير هنا الى إف
ود عنهم لعله يشير ذومن كان يحاربهم من قبل فاليوم يكرمهم وي" روعد بلفو "انجلترا 

كل  ارسلو أف، مريكاأوروبا و أا من دول مكان نازيا ايطاليا وغيرهالى االلمان وكل من 
دول اوروبا وامريكا والروس بما يسمى وحماية يهود العلم ليزداد عددهم تحت غطاء 

الحق فهو غريب مشرد ومداس الكرامة يزداد عذابا يوما بعد  صاحبما ، أبعودة اليهود
راضيه ويقتل وينتهك عرضه وهو يجول بكل بالد العالم يشكو امره ولم أصدر تيوم 

يلق من يذود عنه الى ان ياتي الفرج من صاحب السيف من مكان شريف لعله يقصد 
     و المدينة المنورة فيقاتلهم وال يبقى يهودي بالمنطقة حيا اال وهاجرأمكة المكرمة 

عيم ملثم وهو شاب تنزل له الملوك من ولعله ز " بونقاب"وبعد سنوات يأتي ما سماه 
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ل ياسرائ دولةنه مغرور ال يقدر على غول لعله يقصد أهم ضاعلى عروشها ويقول بع
وامريكا فانه سيفشل ان طالت الحرب عليه ولكنهم جهلوا انه قادر وتكون في مدارس 

لته بسامن فيندهش العدو  نواع الصواريخ،أود بكل ز عدوه ويعلم نقاط ضعفهم وقوتهم م
 . 1ويفشل في هزمه 

 ما عرف شـي  منيـن الثاني م الخيط نّسل *رق الصينـــــن يفـــــــو فـى الحين منيـــــــثّم ينـدم
 ـلـــــــــــــــا ترحـــــــــــــالم والعــديـــــــــــد العـــــــــــثم يرفــ  *امـــــــــــــــا غيـــــــــــــــــام ودخانهـــــــــــــع ايــــــــــــــشهـر ورب

 من بعد الهول السكات  وضميرهم  يتبهـدل *راتــــــــــــــا كل فـــــــــــــمن دفعــت وجـات  وعليه
 لـــــــــــــــه وصـــــــــــــــروط مع رايـــــــــــــو مخــــــمن ڤال * روطــــــــــــيبقـى هـو مبسـوط  منين يختم الش

 ــّولـــــــــــــــــــــــــــــــم تمـــــــــــــــــالب وبالعلـــــــــــم الطـــــــــويلــ * رابــــــــــــي م االعـــــراب عربــــــمـولى هـذا التـ
 لــــــــرح  كامـــويبس الجـا راه  بـرى  ـــــــــمواله  * ــرهـــــــــــــت هبــــــــره  فصلــــــــــــــــــمن وزعات وبڤـ

 ولــــــــــــــــــرب مّعــــــــــــــه للحـــــــــــدا لها جملـــــــــــــــــيغــ  * هـــــــــــى واليــم  الملّــــــــــــــــوم واللّـــــــــــــــــالّلي مڤس
 

ويندم العدو على منازلته له خاصة حين تنسحب الصين من حلفهم 
ربع وثالثون يوما حتى ينتصر وتنسحب االعداء ويعم أ 24حيث تدوم هذه الحرب 

الصمت ويملى هذا الباسل شروطه وتقبل كلها من طرف الذين قالو انه مختل عقليا 
،حيث يفصل ان تربة فلسطين هي للعرب ويجمع الناس على العلم وتلتم الجراح بعد 

 صله وجمع الشمل من المسلمينأعيد الى أ همن ارض صيقمن أفكل  ،2و تندملالبتر 
 . و غيرهم

 والخلقه منه مصهود  من غير ناره تشعل  * ـارودــــــــاروده بــــــــــــــن  ينـوض بــــــــبعد سني
 ــّذلـــــــوّماليهـا  تنالك  ـــــــل حتى االمــــــــــيحت  * راكـــــــــــــــــــدا باالتــراك ويسلمو بال عــــــــــــيبــ

 ـلـــــــه واال  قـــــــــــــن سنــــــــــــاو متشاديـــــــــــيضحـ * نــــــــــــــــــــويــدور لالخريـن من يڤولو الحمري
                                                           

 زكرود   1
 اقطعها هبرة تبرا : هناك مثل شعبي يقول  2
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 بين طرڤ  الخمـس من عليهـم  يجـّول  *  ـســـــــــــرس باقـي عليه يعـــــــــــه الفــــو عين
 ـلــــــــــل اال يوصــــــــــّراق قبـــــــــرب الســــــتهــ   *  ـاقـــلميثــاق من خطه بوسحو يحطـم ا

 

عا دون يوبعد سنوات يعيد الحرب ويعلنها على االتراك ويسلمون جم
لمدة سنة " بالحمرين"مالكهم ويذل عزيزهم ثم يقتحم اآلخرين ما يسمون أيأخذ فعراك 

ويعينه ويقصد بذلك دولة ايران بين الطرق الخمس لم تستطع او اقل ويحرسه الفرس 
 .الوقوف على شحها ويحطم بذلك ميثاق مزاعم اليهود ويهربون قبل ان يصل اليهم

 خايف من االفتان خايف على االخرين يغفل*مولى اعلى البنيــان من بعد يولي دهشان
 ـادلــــــــــــــــــــاس  تتعـــــــــــــره  والنــــــــــــى حڤــــــــــــما تبق *  ـّرهـــــــي مـــــــــــــره قــال بنــــــــــــــــروط  الّنعــــــــبشـ

 ـلــــــــــــــــم الباطـــــــــــون ال حكـــــــــــــى مسجــــــــما يبقـ *  ــدنــــون فـي كـل مـــــــــــــــى المغبــــــــــــــبه يزهـ
 ـّولــــــــــــــــــــــــــاس يجـــــــور على النــــــــــبه هــو مشهـ *  ــورــــــــت البابــــــور فايـــــــــع ساطــــــــــــو يصنـ
 ـلــــــــــــــــو هامـــــــا حتـى هــــــــــبعدن يــــــــــر اللّـــــــتخبّ *  ـهـــــــــــــــم  ووّزانــــــــه تعلـــــــــــــــع ڤّزانــــــــــــــو يصنــ

 

على البنايات يصبح مندهشا خائف ان تطا الحرب بالده أما صاحب أ
وتحل به العدالة والذود عن الضعيف ويرفع " الواليات المتحدة االمريكية "ولعله يقصد 

 سريعة التنقل مشيراً لها طائرة عاكبر من السفينة ول افيصنع ساطور  الحقر عن الجميع،
في ذلك امتالكه لتقنيات علوم عصره فيصنع قرانه وهي آلة كما وصفها تعلم وزانه 

بعدنا اي تسجل كل االحداث وتربها الخاصة بالذين  إلى مالعلها تخترق الزمن وتخبر 
وهلل في خلقه شؤون يذكرنا بقوله عّزوجل مخاطبا االنس والجن ( الشاعر) قبله 

رض فانفذوا ال ألقطار السموات واأن استطعتم ان تنفذوا من أوالجن  نسإليامعشر ا"
 .ولعل السلطان هنا هو العلم واهلل اعلم" تنفذوا اال بسلطان 
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 ناض الفجــر يـأذن  للّصــالة  نتقبـل    *   نـــــــــــحسـأي نفطـن هـذا لـي ــــــمن منامــ
 ــلـــــــه  مفصّ ـــــــــــــــذا الّســر محقــق شتّـ    *   قــــــبحـق مـولى الحـق هـو شفيـع  الخل

 ـلـــــــــسبڤونــي  لسيــاد صابـو لهـا الح    *   ـادــــــــي وســـــــــــــاد مـا لــــــــــــــــه بيـن رڤــــــشتّـ
 

وبعد سرده لكل هذه االحداث التي شرحناها بما استطعنا من تبيان 
" ها واسقاطاتها على ما نعاصر من تشابه لالحداث يقول الشاعربعض الفاظ
يا الصالحين ثم يقسم باهلل العظيم ؤ منامي وآذان الفجر قائم داللة على ر من استيقضت 

ه كما يرى الناس في منامهم آليس ما ر  و سيقع ،و هده حقيقة اوبحقه الكريم ان ما ش
دة لعله يشير الى الشيخ الحبيب ولد فهو ما بين اليقضة والنوم وقد سبقه في ذلك سا

 .هم رحمهم اهلل جميعاً لدحّو والشيخ بالوهراني والشيخ عيسى لغواطي وغيرهم ممن نجه

 لــــوسبوالتهـا واقفيـن والحّصـاد بّمنجـ    *  ـنــــــــــن واثنيـن و تسعيــــــــــــــبعـــد الميتيــ
 لـــــــــــــفي الـوزن وّرانـي ليـه كيـف نمثّـ     *  يــــــــــــسبقنــي الوهرانـي افتاهـا  بمعانــ

 ڤالوهـا وصــرات  وبالحكمـه  توصل    *  اّلتـــــــــــــــــــــوكـل الّســـدات بالبرهـان خـ
 

ثم يعود ليشير صراحة الى الشيخ  هــــ 1313ارته الى ثم يؤرخ باش
تي تطرقنا ي قصيدته الفعنه وزنه وقافيته الالمية بلوهراني الذي فسرها بالمعنى واخذ 

 ....شيخي ياشيخ دنق واش يصير ، اليها
 العبدلــي  بوحفـص معروف ولد ڤبايـل  *  نختــم هـذا النـص  واسمـي ما يندس
 حـد  زوج  سواڤــي دشـره  تحت جبل   *  في الغـرب تالڤــي معـروف بالزناڤي

 
السادة قد وقع بالدليل والبرهان ثم يوقع أّن أقوال لى إأقــــــّر الشاعر 

قصيدته باسمه المعروف العبدلي بوحفص من عائلته معرفة في الغرب الجزائري 
 .  1" زوج سواقي "والمعروف بالزناقي بناحية 

                                                           
 .منطقة بعين تموشنت :زوج سواقي  1
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 ـّدلــــــــــي واهلل  ما  نتبــــــــــــــوتقــان  ـــــــــوايمـ    *  يـــــــــــــر بحقـــــــــــــــي وعاشـــــــــــض رزقــــــما فاي
 ـاولـــــو ما ياكــل عـودي لشهب راه مط    * ديــــــي يا سعــــــــدي وبخيمتـــــــــقانـع بللـي عنـ

 ورضاك لـي عويـن في يوم الّلي  تنقبـل  *   نـــــــــــــــيا مـولى الّداريــن وبجاه من فتح الدي
 ـلـــــــــــن ويـا إلـه تقبــــــــــــــــم جواريــــنكون ليه   *  نـــــــــوالحسيـن وبجاه المجاهديـبجاه لحسن 

 ـلــــــــد نوصّ ـــــــه ومحمــّـــ ل النيــــــــــــومـع أهــ    *  هـــــــي والّصبيـــــــــــاء والصبـــــــــــــاه األنبيـــــــــــبجــ
 ـلــــــم المنعـــــــــالم ونرجــــــــــع  والسّ ـــــوالبايــ    *  رامـــــــــــــالمقــام والصاله على الك نـزور ذاك

 ــلــــــــن امثــــــــه والوالديــــــــــــرآن وكتبــــــــــــوالقــ    *  بجـاه خيار الطلّبـه وبجاه عشره الصحابه
 ـلــــــــــــــــــذا ناوي نوصــــي هكـــمسلــم وعربـ    *  ــيــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــي ومحمـــــــــــــــــــع  ربــــــوطايــ

 

ه اهلل بااليمان والتقى قنه مكتفيا بما رز كيقول الشاعر انه ليس غنيا ول
بجاه روحه وبخيمته واوالده وبجواده االبيض المربوط بارضه ويسال اهلل  يوم يقبض 

السبطين الحسن والحسين والمجاهدين ان يكون في جوارهم بالجنة وان يتقبله بالرضى 
،ثم يتوسل باالنبياء وكل صبي وصبية لعله يقصد كل من رفع عنه القلم ممن يحبه 
اهلل عّزوجل ان يكون رفيق محمدا صلى اهلل عليه وسلم وان يزور البيت الشريف 

يسلم على النبي ويتوسل ايضا بحفظة الكتاب الشريف والمدينة المنورة ويبايع و 
صديقه برسالة توبالصحابة العشرة والقرآن ومن كتبه وبوالديه وبطاعته هلل عّزوجل و 

محمد صلى اهلل عليه وسلم وانه مسلم العقيدة عربي النسب ذلك ما ينوي ان يكون عند 
 .اهلل عّزوجل
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 الموضوعات  :المبحث الثالث 

 1الزناڤي بوحفص قصيدة الشيخ
 

 و على النبـي صليـت* باســم اهلل  بديــت  01
 جـاي بــه  نفصــل* و تحكمت فى  الحديث    

 على خـط  التفسيــر* جـاي بــه  بشيــر  03
 للختمــه  نتوصــل* بحــروفـه  تسيــر            

 و في وهـران عشيـر* سنين مع اصحاب الخير  02
 لكحل اسمـه بومظــل* البشيـر مع الحبيب  و   

 و الخديـم و الحنفــي* سيـد احمـد الشرفـي  04
 في سفايـن  تتحميـل* رسلوهــم  للمنفــي         

 خملوهـم  العديــان* همـا  ستـه  صدڤـان  01
 على كرعيهـم  خالخل* واحـد منهـم ما  بـان    

 ولدّشرتـي  وليــت* من فرڤتهــم بكيــت  01
 جوساسهـم تتختــل* و ختمـت كـل حديـث       

 و تبعــو  الجــّره* ذا الزريعــه مـــّره  01
 و على غفلـه  تدخـل* تهــدا علـى بـــّرا          

 بالكنابيش على الراس* على كل خيمه جوسـاس  01
 للعربــي يتمثــل* و النطـق بـال كــراس           

 ذيك وهران  الزينـه* وحشي  فارقـت المدينـه  01
 في ذا و ذاك نخايــل* و احبابنــا  خلينـــا       

 فوڤهـم اسيـاد  اسياد* مشـــاوير  باعيــاد  10
 مخدوم  من المصيـّل* حـر البـارود اجــداد      

                                                           
 .وهران" الغالي " مخطوط مروي عن الشيخ محلي عبد السالم المدعو  1
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 عمـاره تهـز الـدوار* و مكاحل بجعــب كبـار  11
 يعيرو من يدخل  قبل* البودالــي و المختــار    

 وبـال  بهـم  مهمـوم* ذروك رانــي  مغمـوم  13
 نهمـد بعـد مهـــّول* لو نشوفـه فـى النـوم         

 ذا أمـر بــي صايـر* حامـي جســدي فايـر  12
 ويـدان فوڤـي  حامل* و العــرڤ بالصرايـر                           

 شـت منــام الحـل* راڤـــد متغلغــــل  14
 ال مليــح   يفــّول* ــك  يحصــل و السال  

 راكـب الناس  الغيض* بان لي واحـد الخويـض  11
 ذا فــي ذا  يركـل* و يشالـــو بالليـــد             

 بارواحهـم ضّحـات* تنـــوض  الفڤعــات  11
 على غفلــه  تنقتـل* و األلــوف مضــات        

 باحـوالنحو عشره  * بعـد سنيــن  طــوال  11
 بزعامـه يخصــل* و ينـــوض الحــاّلل           

 بالخناجر و السيـوف* ينوض باسمـه معـروف  11
 رافــد المنجـــل* ما يرضـى  بالخــوف           

 غـادي  تڤـدي نـار* من أجــل  الحڤـــار  11
 و لهــم توصــل* المدينـــه و الــدّوار            

 مـن مــر  للجبــال* ــال و تبــدا لرسـ 30
 و عليهـم ما يغفــل* مجـــرب ينــــال             

 و غاشيــــه أوالد* يحصـد  فيهـا حصـاد  31
 يكّمـــل  متيهــل* يخلفهـــا بالزّيـــاد               

 الّداخــل  و بــّرا* و تنــوض ضـّده نفره  33
 يتختّــل حذري * مـا يصيب لهــا  جبـره         

 ما تشـاور مدبـول* شوف ما ازيـن ذا الهـول  32
 يزيـد هـو  يحصل* ما يصيب لهـا حلــول      
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 كل سوڤ لهـم رايس* عقولهـــم تفلـــس  34
 واحـد ما  يوصـل* فـي ضميـره  غايـس      

 فـي رايـه كبيــر* يلغـــاو  الخبيـــر  31
 هو يحصـليزيــد * مـا يصيب لهـا تدبيـر      

 ال اسـاس صحيـح* غيـر يلغـى  و يصيـح  31
 يصبـح و يرحــل* مـن حكمــه  يطيـح         

 شهر الحرير الـذوذ* ذي  رعاهــا بالجـود  31
 مع منامـي مايــل* فـوڤ ورقـة مرفـود         

 و احتـل العرجــه* أللي من شڤ البحر جاء  31
 هـــو  يتبهــدل* راه عنــد  الخرجـه             

 من رايــه اعـوج* و يــروح محــّوج  31
 و سفايــن تحـّول* يبكــي عنـد البـرج           

 من عليهــا مشتـاق* و تبقـــى   الرزاق  20
 يلغــى للغافـــل* و االول  اللــي  ذاق          

 و ڤــول آ  سعـدي* غيـر حــّول  واّدي  21
 شكـون عليـه  يسأل*  هـذا ورث  عنــدي      

 واحـد األمـر يبـدا* و مــن هـذا الّزرده  23
 يبـدا بهــا يعــدل* مـن هــو وكــده               

 و  يعـّدل بلطــراف* ڤالــو لــه شراف  22
 و يدخلـوه  لمغـاول* يبنــو لــه  منداف         

 أمزّيــر باألســم* و يجـي واحــد الحكم  24
 كمــا ڤـال اڤبــل* وحـــده  يرّســـم                

 يڤولــو ذا  ناجـي* مــن بعــده يجــي  21
 معانــا  يتعــّدل* ما يفـك مـا يحاجــي          

 و الثانــي  يفنــى* االول  يجنــــــى  21
 في ذا و ذاك يعقـّـل* و الثالــث ما يهنــى     
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 و ال يبقــى  عـار* تبــرد ذيـك الّنــار  21
 و المّشـوره  تفصـل* و يتعــدل الجـــار        

 كل سيـد مع  سيـد* يصـرى عاهـد جديـد  21
 و سوڤهــم يتبــدل* و تولــي  بلمفيــد           

 ما لهــا حـــدود* تنـــدار  العقـــود  21
 على الخاطر تسهـل* وين ما بغيـت تعــود    

 على ذيك الرخسـه* ــى سنيـــن  تترصّ  40
 و الشركـه تبطـل* و تهــدف ذا  القصـه       

 على واد الغاسـول* ينـوض واحـد الهـول  41
 و فيهــم  تنعـل* كي القاتـل كي المقتـول      

 بالمعاير و  الهدره* تطــوال   المّشــوره  43
 عليها يسلك  الخبل* و تجـي ذيـك النفــره     

 يجيح  اللي  ساجي* ـات تجــي بعــد اوق 42
 في  مكانـه يعطل* ال ويـــن يفاجـــي         

 غير رايح  و جـاي* يبقــى تالـف  الـراي  44
 كل  شي عليه  قفـل* ال قهــوه ال  تـــاي      

 ال بـال ما  تـدري* يضحـى الوقـت  يجري  41
 وين بغيـت توصـل* ما تصيـب مـا تشـري     

 في المخـازن تنـدس* السلعـــه تنقـــص  41
 داخلهــا  يغمــل* مـا  يبقــى  يابــس           

 بمالــه و مجـّوع*  و الخلـــق مــروع   41
 و الّدالــه سناسـل* و الخّبــاز يدفــــع           

 الڤاعــد بالماشـي* يقـــواو  الغاشـــي  41
 سبهـــم نمـلتح* شـي مـا  داري  بشـي         

 للمــدن الكبــار* يهجـــرو  الـــدوار  41
 و يڤولو فالن  رحل* يبقــو فــي  زّيــار        
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 كـي مثـل الفيران* يحفـــرو غيـــران  10
 توصلهـا برجــل* للمدينـــه جيـــران            

 رجالــه و نســا* تكثـــر  الّدرســـه  11
 بيناتهــم  للكــل* لبســـه مـا تفــّرز             

 على  اساس  األكـل* التجـــاره  بالمثــل  13
 ترفـد اللي  طـّول* ال مفـــّور ال فتــل         

 و الّلحـم  مكّمـس* أكلهـــم  قوابـــس  12
 ال حنـش  يتختــّل* مــدور  و مخــّرس        

 مع جيبـك  احـذر* كـل شبــر تاجـــر  14
 سوڤ يسّموه الحـل* ذاك   يحامـــر ذا  و    

 ما تعمرشي  ڤفوف* بميــات األولـــوف  11
 كي يبنـي  يحتـل* في سـوڤ الخطــوف      

 الميـزان خفيــه* تنقلـــب   الحيـــه  11
 على البكرى تكمـل* الكرشــه مــع  الريه      

 غير شوفهــم و فوت* الّلحـم مـع  الحــوت  11
 و احـرز ال تســأل* ة الياقــوت كي سومـ     

 ڤــّدم  للخضــار*  إلى بغيت سوڤ  النـار  11
 غيـر اّدي و اقبــل* ال حـق بـاه تختــار      

 يتبدلــو االسعــار* بيـن ليلــه  و نهـار  11
 و العاقــل يهبــل* كـي بغــاو  التجـار         

 مدورهــا  خطفـه* حتى مــولى  الحرفـه  10
 على المدخول جهـل* ال نيــه  ال  صفــه     

 بصنيـاوات العجيـن* تجــار  مترفحيــن  11
 مسكيــن يبلبـــل* ما يبقــى طاجيــن           

 عامريـن  بالّنسـوان* الشـوارع بالّديــوان  13
 في المشيــه تختـل* على ّفامهـم دّخــان      
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 تحــلما تسبقــه * عشـره علـى راجـل  12
 في وسطــه تشـل* و العــرض مبهـدل      

 مكشوفـه عريانــه* و تجـي  دندانـــه  14
 تعـــرف تبــّدل* و يڤولــو فالنـــه            

 على خيمتـه يـّدوه* هــــذا  يملكــوه  11
 حتى مالــه يكمـل* بانـواع  يصنعــوه        

 وّلو  نسوانرّجالـه  * فالنــه  و ال  فــالن  11
 صيفتــه  تتبــّدل* يتغيـــر  االنســان          

 مـن ذا  الّتصريـف* تدهـش يـا  لطيـــف  11
 موّســخ ما يغسـل* و الخاطــر يعيـــف       

 ولــوال  و رڤّـاص* الّرجــل  بالڤنطــاس  11
 هايـج  كلـي  هبـل* في  وذنيـه اخــراص    

 و الراجـل يسلــم*  تولـي المـرا  تحكــم 11
 ڤـول غادي يحصـل* لـو كــان  يتكلّـــم      

 الّلي يتاجر فى  الخمر* يولــي مــولى  األمر  10
 ويـن بغـى يوصـل* هـو  كبيــر القــدر      

 تكثــر  و تقــوى* العقاقيــر و الّنشــوه  11
 العقوبــه  تبطــل* في حكــم  الّرشــوه        

 مشرييـن مـن ڤبيـل* اضي كي لوكيـل كي الق 13
 بحقــه و ينـــذل* آ ويـــح  الڤليـــل            

 و ينــذل العّســاس* تكثــــر   االدواس  12
 اللـي بمالــه يقتـل* ما يدخل  شي لحبـاس   

 حتــى هـي تفلـس* شوفـو أرض الغـرس  14
 و يحطو فوڤها الرمـل* من فالحتهــا تيبـس 

 و السواريـج  بحـور* معانـدة بنـي القصور  11
 و طحاريجهـا  حبـل* يكثـر غيـر الّتفّخـر   
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 يبنـــو المساجــد* علـى  وجـه  القايـد  11
 على القبلــه غافــل* و القلـوب مـا تعبـد     

 في المــدح و الغنـا* ال ڤـاف  و ال  معنى  11
 ــن تشـــلو اّليدي* و الڤــرازه  محنـه          

 كّلهـــا مسلوبـــه* عقولهــم مخروبـه  11
 في عنوڤهـم  سناسـل* ذا لهــذا  نوبـــه       

 يمســى هذا الغـرام* من بعد عشرين عـام  11
 و الشاعـر   يفصـل* و يعـود هـذا  الكالم   

 و تجي واحد الخوضه* تڤعـــد  بمـــّدة  10
 حكومتهـا تتبـدلو *  و ينوضــو نوضــه      

 و الهمـوم  تتاليـم*  و الخواطــر  تنغــم  11
 تضحـى متڤابــل*  بافـــواج  تـــزدم            

 نيران و حيوطها تريب* يوقــع  التخريـــب  13
 تعّيــط و تصهـل* بلسانــات  العيـــب        

 و تصـرى غّبـاره* نوريكــم  مــــاره  12
 واحـد ما يفعــل* او الهـــّداره يقـــو             

 و يّكثـرو لحـزاب* ينفقــدو االحبـــاب  14
 ويـن هجـر همـل* آسعــد اللّـي صـاب       

 للفضيحه  ما حضرت* يامڤــواك هجــرت  11
 شوف مكـان  تّظـل* كان انت  يـا  صبـت 

 و الفـرڤ متعايـره* الفضايـح  صايــره   11
 شكون  يوصل قبـل* للدايــــــــره              

 و أمــره عايــد*  يتكلـــم زايــــد  11
 نديــر و نفعــل*  و نولــي قايــــد             

 ورافــد  الكتـاب* الجاهــل م العيــاب  11
 للمرتبــه يحــول* ما كان اللّـي صـواب      



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

181 
 

 و الحليف  بخاليـا* تغييـــر اآليــــه  11
 و المومـن ينــّذل* و البايعيــن  شّرايـه       

 جوايــه امــزاب* و يركــب غضــب  10
 بدمومهــا  تكمـل* ال  ضميــــر  آداب       

 المخانـڤ  و توات* كـل الصحــور دوات  11
 ّماليــن  مكاحــل* و اهــل  النڤابــات         

 على طعام  الوعـده* تّزيـــر بشــــّده  13
 كل عـرس  مهـّول* تبقـى لهــم فوضـى      

 و الّطلبــه  تقـرا* عادتنــا تصــــرا  12
 لو كان مـا توصـل*  نديـر مـا  تصــرا      

 باوقاتـه  مرســوم* ما اعظــم ذاك  اليوم  14
 على الخلقـه كامـل* يجـو فيــه الهمــوم      

 ينوضــو الزجـاره* على حسـاب  العمـاره  11
 و النــاس تتقاتــل* حـــذا  المّقبـــره           

 العبايــه و السبحـه* فـي ذيــك البطحـه  11
 ايمــن و شمـــل* و النــاس متناطحـه        

 و الّصـدور  عرايـا* وجوايــه  الّضايــه  11
 و المسكيــن ينــذل* و الّنـار مـن الّزايـه     

 و حواشــيعرايـه  *  ريسـان  بالّشواشـي  11
 مـا  لـــه  مثــل* كامـل ذا  الغاشــي         

 و تفيــض الهجــره* تكثـــر الحڤــره  11
 يمـرار اّللـي عســل* هذا الشـي يصــرا       

 كل الحكـم  ضعيــف* من مدينـه  للريـف  100
 ـلفي تميــاز  حصـ* يتســّرع  بخفيـف      

 كّلهـــا  مذبولـــه* خلقــه مشغولــه  101
 مخوضهــم اسفـــل* المحكــوم و الّدوله     
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 باه يفجـى ذا  الهمـوم* تڤعـد كذا  من يـوم  103
 قبــل*  ما يعرفـو الظالــم  م المظلــوم      

 راهـم  يجـو  سنيـن* في نواحـي اخريـن  102
 طيـك  مثــلهنا  نع* بالكثــره كحليــن       

 فـي أرض  الحبـاش* يقـــل  المعــاش  104
 ال مـن عليهم يسـول* و تلتــم  لعــراش     

 العطش مع الجــوع* يوقــع فيهـم الروع  101
 عيونهــم  تخّيــل* ال كلمــه  مسمـوع        

 ينشــف من  الّلفـزه* حليــب  المعــزه  101
 ّجــوع  يقتّــلو ال* عشـره فى  الخبـزه        

 ما يلڤولـــه ســد* يجيهم  وحد المـرض  101
 و العظومــه تنسـل* الفريسه مع  الجلــد    

 كل بــالد يلحــڤ* من الزنــا يمـرڤ  101
 و يلى طــّول يقتـل* يدّمــر  و يلصـڤ     

 مسلـم من قرطــاج* في بعـث العــالج  101
 ينهيهــا  كامــلو * بيديــه  الفــراج          

 و اهـل العلـم تحيـر* الكفـــار تغيــر  110
 فـي  خفيـه يوصـل* فــي هـذ الخبيـر       

 بشــرح الكــّراس* و يّعرضـوه الرّياس   111
 و يجــازوه قبــل* يفرحـو  بالخّصاص      

 يجـي مـولى الزّمـار* بعـد هـذا الدّمــار 113
 شكاويــه تخلخــل* يخلي شحـال من دار   

 علـى حـدود  جـوار* ينوض واحـد الدّمار  112
 طـاح فيها  اللـي غفل* فّخــه م الكفــار     

 تصــرا  شّعالـــه* منهــا  بلبالـــه  114
 بيناتهــم  تشعـــل* فــرس و كربـال          
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 ما بيـن الجيــران* تقــوى ذا النيــران  111
 من هو اّللـي يقبـل* ـان ينهــزم االنســ     

 كل مدينــه قبــر* فـوڤ تسعيـن شهـر  111
 جريـح و مقاتــل* من يكســب  ذا الخبر   

 و يڤولـو ذا عـاله* و يجوهــم فى الجـاه  111
 يكتـــب  االول*  من هـو اللّــي بـداه      

 باسبايـب الغـرب* و ينوض هذا  الحـرب  111
 من كـل مسايــل* ب و بينهــم جـــرّ        

 ناسهــا تفتــرق* و جوايــه الشــرق  111
 و حيوطهـا تـزدل* كـل شـي يحتــرق      

 مسيــح و مسلـم* متخلطيـن فى الــدم  130
 من كل جيهه  شاعل* مدينتهــم تنهـــدم   

 و يكثــر  القـول* كل يـوم ليهـم هـول  131
 الممثــلغــاب * و عذابهــم يطــول        

 في حـّر الشديــد* تبقـى غيـر خويـض  133
 ذا فــي ذا ينعـل* غير حزن والحزن يزيد 

 و ال  تمـّدوهــا* مــا  يقسّموهــــا  132
 ينعــر  و ينعـل* حتـى يجـي  موالهـا     

 و يطيـح  الثعبـان* يهمــد ذاك الغنــان  134
 تنـزلو الّراحــه * و تلتــم السكـــان         

 و الحرب بال سّبـه* و كــذا من رحبــه   131
 و جنودهـا تتقاتـل* حتى تحسبهـا لعبــه   

 على مسايل معبوده* و تولــي مشــدوده  131
 و كاشميـر يغــل* خــوارز  و  هنـودا    

 نيــران عليهــا* كـل ذيـك الجيهــه  131
 و العبـس المحبـل* و يبقـــى فيهـــا       
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 جوايـه ال فريــق* من الهول يركب ضيق  131
 من بغــاه يحتــل* تبقـى غيـر حريـق        

 في ذيك بـالد السود* كل يــوم  البـارود  131
 و تبقـــى  للنمـل* نشـــره لألســود            

 سّمـــو اليهــود*  زكـرودعناصــر   120
 بــلڤالــو كـان ڤ* نصبولهــم جــدود          

 من دعـم المسيــح* اعطاوهـم التسريـح  121
 يبـدا عليهـم يخصـل* ما كان  لهـم  قبيـح   

 بالقـوم هذو  لعبـاد* رسلـو من كل بـالد  123
 من جهــه ترسـل* هكذا عدادهـم ينـزاد      

 و باقــي  يتعـّذب* مـولى الحق  تغـّرب  122
 علـلراكبينـه  كل * ما صاب باه  يـزّرب   

 و على حقه يشتكـي* في كـل بـالد يبكـي  124
 ينعره عنده يوصـل* ما صـايب متكاكــي    

 هو  من دار النيـف* حتى يجي مولى السيف  121
 يهجرهـم كامــل* من المكـان الشريـف      

 يجي هذا بونڤــاب* بعد سنيـن حســاب  121
 األرض المفّضــل* يفتحهـا هاذ الشبـاب    

 من هـاذ الرجــل* و يركبهــم  الهـول  121
 من اوكارهـا تنـزل* الملــوك بالمكمـول     

 غادي يعانـد غـول* يڤولـو هـذا مهبـول  121
 ال بــد يفشـــل* ما يشدشـي للطــول        

 و من عندهـم ادرك* ذا   مقيـــوم   زدك  121
 من كل جيهه  شاعل* نيرانــه  تـــزّوك    

 و تركبهـم دهشـه* كبيرهم م الرمله  خشى  140
 و جوالهـم  فاشـل* ذا ڤعـد و ذا مشــى    
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 منين يفرق  الصين* ثّم ينـدمو فـى  الحين  141
 الثاني م الخيط نّسل* ما عرف شـي  منيـن 

 و دخانهـا  غيـام* شهـر و ربـع  ايـام  143
 و العــديا ترحـل* ثم يرفــد  العــالم            

 و عليها كل فـرات* من دفعــت وجـات  142
 و ضميرهم  يتبهـدل* من بعد الهول السكات 

 منين يختم  الشروط* يبقـى هـو مبسـوط  144
 مع  رايــه  وصل* من ڤالــو مخـروط        

 عربي م االعـراب* مـولى هـذا التـراب  141
 و بالعلـم تمــّول* و يلــم  الطــالب           

 فصلــت هبــره* من  وزعات و بڤـره  141
 و يبس الجرح  كامل* موالهـا راه  بـرى     

 واليــم  الملّــه* الّلي مڤسوم  و اللّـى  141
 للحــرب مّعـول* يغــدا لها جملــه            

 بـاروده بــارود* بعد سنيـن  ينـوض  141
 من غير ناره تشعل* و الخلقه منه مصهود 

 و يسلمو بال عـراك* باالتــراك يبــدا  141
 و ّماليهـا  تنــّذل* يحتل حتى االمـالك      

 من يڤولو  الحمرين* ويــدور لالخريـن  110
 سنـه و اال  قــل* يضحـاو  متشاديـن       

 باقـي عليه  يعـس* و عينــه  الفـرس  111
 من عليهـم  يجـّول* بين طرڤ  الخمـس    

 من خطه بوسحـاق* ـاق و يحطـم الميثـ 113
 قبـل اال  يوصـل* تهــرب الســّراق           

 من بعد يولي دهشان* مولى اعلى البنيــان  112
 خايف على االخرين يغفل* خايف من االفتان                   
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 قــال بنـي مـّره* بشــروط  الّنعـره  114
 و النـاس  تتعـادل* ما تبقــى حڤــره         

 فـي كـل مــدن* به يزهـى المغبـون  111
 ال حكـم الباطــل* ما يبقـى مسجــون        

 فايــت  البابــور* و يصنـع  ساطـور  111
 على الناس  يجـّول* به هــو مشهــور       

 تعلـم  و وّزانــه* و يصنــع ڤّزانــه  111
 حتـى هـو هامـل* تخّبـر اللّـي بعدنـا         

 هـذا لـي احسـن* ن منامــي  نفطـن م 111
 للّصــالة  نتقبـل* ناض الفجــر يـأذن        

 هـو شفيـع  الخلق* بحـق مـولى الحـق  111
 شتّــه  مفّصــل* ذا الّســر محقــق            

 مـا لـي وســاد* شتّــه بيـن  رڤـاد  110
 صابـو لهـا الحـل* سبڤونــي  لسيــاد         

 و اثنيـن و تسعيـن* عـــد  الميتيــن ب 111
 و الحّصـاد بّمنجـل* و سبوالتهـا واقفيـن     

 افتاهـا  بمعانــي* سبقنــي الوهرانـي  113
 ليـه كيـف  نمثـّل* في الـوزن  وّرانـي        

 بالبرهـان  خـاّلت* و كـل  الّســـدات  112
 و بالحكمـه  توصل* ڤالوهـا و صــرات     

 و اسمـي ما يندس* نختــم هـذا النـص  114
 معروف ولد ڤبايـل* العبدلــي  بوحفـص     

 معـروف بالزناڤي* في الغـرب  تالڤــي  111
 دشـره  تحت جبل* حـد  زوج  سواڤــي      

 و عاشـر بحقـي* ما فايــض رزقــي  111
 و اهلل  ما  نتبــّدل* و ايمــان  و تقــي       
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 و بخيمتي يا سعدي* بللـي عنــدي قانـع  111
 لشهب راه مطـاول* و ما ياكــل  عـودي    

 و بجاه من فتح الدين* يا مـولى   الّداريــن  111
 في يوم الّلي  تنقبـل* و رضاك لـي عويـن  

 و بجاه  المجاهديـن* بجاه لحسن و الحسيـن  111
 و يـا إلـه تقبــل* نكون ليهـم  جواريـن       

 و الصبي  و الّصبيه* بجــاه  األنبيـــاء  110
 و محمــد نوّصـل* و مـع أهــل النيـّه        

 و الصاله على الكرام* نـزور ذاك المقــام  111
 و نرجـم المنعــل* و البايــع  و  الّسالم     

 و بجاه عشره الصحابه* بجـاه  خيار الطلّبـه  113
 والديـن امثــلو ال* و القــرآن و كتبـه        

 و محمــد النبــي* و طايــع  ربــي  112
 هكذا ناوي  نوصـل* مسلــم و عربــي      

 
 ـــتــــــــــــــــــــــــتم                      
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 الفصل اخلامس

 هسيدي احممد بن عود
 (من غليزان)

 
 

  هـــــحيات: املبحث األول

 قصيدةال: املبحث الثاني

 

 

  

 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

189 
 

 حياتــــــــه: المبحث األول

 هـــ بنواحي واد مينة 113ولد سيدي امحمد بن عوده في شهر رجب 
سنة، ترّبى و ترعرع في حرمة  13هــ حيث عاش  1024و توفي سنة  والية غليزان

والده سيدي يحي الصغير و تعّلم الكتابة و القراءة على يده و انتقل عند الشيخ سيدي 
امحمد بن علي في منطقة مجاجة والية الشلف فأخذ عند الحديث و التفسير          

غيرهم من العلوم إلى غاية استشهاد و األصول  و منطق الدين و الفقه و التوجيه و 
هــ، إنتقل إلى الصحراء الجزائرية فأخذ عن الشيخ عبد الرحيم بقية  1011الشيخ سنة 

 .العلوم

و هو كما جاء في نسبه امحمد ابن يحي ابن عبد العزيز ابن علي ابن 
يحي ابن راشد ابن فرقان ابن الحسين ابن سليمان ابن أبو بكر ابن مومن ابن محمد 
ابن عبد القاوي ابن عبد الرحمان ابن ادريس ابن موسى ابن اعماسيل ابن افمام جعفر 
الصادق ابن اإلمام محمد الباقر ابن افمام علي زين العابدين ابن اإلمام الحسين ابن 

 .اإلمام علي ابن أبي طالب و السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنهم أجمعين

أي قائد األسود و يبع د ( ّواد السب وعهڤ)يكّنى سيدي امحمد بن عودة بـــ 
كلم عن مدينة غليزان جنوبًا، لم يتزّوج و لم ينجب أطفاال، و عّمه  30ضريحه المعلوم 

 .في النسب سيدي لزرق شقيق سيدي يحي الصغير، أضرحتهم بقباب دّوار سيدي يحي
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 الموضوعات: المبحث الثاني

هعود كالم سيدي امحمد بن  

 عــــــــــــــا يوقــــــــد لك شيئــــــــي نعيــــــيا سايلن
 ودهـــــــــــــــــوتصنت ما يقول ذروك بن ع

 عـــــــــــن من كل طبـــــود للوطــــــجات جن
 ادهــــــن وعـــــا ديــــــــفي أفعاله هـــــــــــــمختلف

 عــــــــــاق كله ماكان أوســـــــــملك اهلل ض
 ردهــــــــــنقسمت األرض كي جنب الفوا

 عـــــــنبي يا من تسملصل صل على ا
 داـــــــــــيء قريب ما يبقى لبــــــــــــهذا الش

 زعـــــــــــــحرف التا والثا الخارج فيها يف
 دهــــــــــم في الشهــــــــد راح سلــــاهلك جن

 وزعــــــــــر تـــــــــــل على شوابيـــــــــابقا عس
 هدـــــوجوه الحرب سلمو واعطاو الص

 ارـــــــد لك هذو لخبـــــــــــي نعيــــــيا سايلن
 رـــــــــــا بالبصيــــــــــــــاف شفتهــــــة لفـــــــــقص

 خلطها كي الفار سكي جا هذا القن
 مطمورة الغدر واك من بكري محضور

 ر بلعارـــــــيل غــــــــان واك يقتــسم اإلنس
 درـــــــبالغ هــــــــــــاس مات موتــــــــك هاسقاو 
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 والــــــــــــقصة لفاف كمن فيها من األه
 هـــــــــــع في ذيك النغصـــــــويشيب الرضي

 الـــــــرب القتـــــشاو البال ينوض في الغ
 ىـــــــفاس ومكناس حدها سوس االقص

 الــــــــــــره مشعـــــــوتجي نجمة بضيها داي
 ـــــهـــــــــــــــة القصـــــــــر مطبوعـــــــــة الميار ـــــــــم

 الـــــــــى لبطــــــار تتالقـــــــــم البلقــــــــفي حك
 ىـــــصعليها كي ر " شــــــتريل"والضربة 

 الــــــــــــــــــــاح االح الجمــــــيطمع في السم
 هـــــــــــــــالب وحمصـــــــمعناها وقع في ح

 زــــما عتاها نوضه على الروس وباري
 زــــــــــــــار انقليــــــــماعتاها نوضة على كف

 وا ما كان عزيزـــــــــواهل الشيعات سلم
 رىــــــــدر الكبــــــر وبـــــــــــــــة خيبــــــــكي وقع

 وضـــــــــــــــــــــــــال ينــــــــــــــــــــــــــــــب كربــــــــــصاح
 داــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يغـــــــــــــــــــــــــــــم كويــــــــــــــــعليه

 رضــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــــــــى للكفــــــــــــــــبمحال
 داـــــــــــــــــــــــــــون يغـــــــــــــــــق ملعــــــــــــــــــــــــما يطل

 ضــــــــــــــــــــــــــــي المبغـــــــــــــــــــه يمضـــــــــــــبسيف
 ادةــــــــــــــــــــــــــــــل السعــــــر أهــــــــــى غيــــــــــــتبق

 رضـــــــــــــــــــــــــــــد للفــــــــــــــصنديرج له ــــــــــيخ
 دهـــــــــــــــــــــــــي ذا الفايـــــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــواسم
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 تــــــــــــــــــــــــــة سمعـــــــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــــــــي
 (اهلل عليه وسلمصلى )من تاج الرسال النبي 

 تــــــــــــــــــــــــــق شفــــــــــــــــــول الحــــــــــــذا قـــــــــــــــه
 يــــــــــــــــر الحروبــــــــــــــــــــــــت تفــــــــــي وقــــــــــــف

 تــــــــــــــــــــــــــــذ انعـــــــــــــى خـــــــــــــــــــن طـــــــــــــواب
 يــــــــــــــــــــــــــــــف المزابــــــــــــــــــــــــــد تأليــــــــــــــــــــــعن

 وتــــــان صـــــــــــس بـــــــــــــل اغريـــــــاـــــــــــرج
 يــــــــــــي الذهابــــــــي كـــــــــر علمـــــــــــــــواظه

 تـــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــوم يجيـــــــــــــــــذا اليـــــــــــــه
 يـــــــــــي قروبــــــــــــح فــــــــــــــــون التسريــــــــــيك

 اللــــفي الوقت يكون غوث اسمه ع
 هــــــــد الرياســـــــــــــــــة ونجــــــــــــى بركـــــــــــمول

 الـــــــــــــــــــــواهل الملك بسر فتح االفع
 ىـــــــــم وصــــواهل الشيعي سدات عنه

 والــــوالغوث سليمان حاضي ذو الق
 هرصــــــــــة وبخـــــــــــــى لقرع بوشيبـــــــــعيس
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 :قصيدة ثانية
 والصابر يا حزين لبدا يهدي

 عـــــــــــــــــــــــــــــام تنفــــــــــــــــــــــرت االيــــــــــــــإذا دب
 ا ردهـــــا فيهـــــــات مـــــــــــوة انقضـــــــــوالدع

 عــــــــان الفجر اطلــــم راه بـــــــــــبعد الظل
 هدــــــــــــــــم في رقــــاشعر يا من كنت ناي

 عــنادى منادي في السما واذن تسم
 داـــــــــــــــــب اغـــباهلل قال هذا الكلواقسم 

 سمه مستلفعبخرج له ثعبان كبير ي
 يصرط في العمال بحسه كي الرعده

 عـــــــور ومدفـــــــكان النصر معه والك
 دهـــــــــــوف عديـــــــــــــــزاف ألـــــــوده بــــــــوجن

 عـــــــــــــــاالحرار الطياف وزيدان واشف
 داـــــــــــــــــم لبـــــــــــــــدهايان راه قــــــــن رحموب

 عــــــــــــــواهل زواوا جات للبهجة طام
 دةـــــــــــــــــــوز فرنــــــتلتقى االبطال في ح

 عــــــــــــــعكروم وعباس ومجاهد لصل
 داـــــم عــــــــــــات قيدهـــــــــــــــد مـــــــــوين راش

 رعـــــــــــوكيل الدول حط خط يده يش
 داـــــــــه لبــــول تبقى لــــيحسب روحه يق

 عــــــــــــــــبان الزور عليه والحكم تقط
 ادهــــــــــــــــاو وسعـــــــوالناس العارفين يبق
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 ولــــــــــر نحسب فـرف في الجوهـــــــــنص
 ادهــــــــة شهــــحق ال إله إال اهلل والماليك

 ولــــــــــــــــم الرســــــــــن فــــــــا مــــــــــاال سمعته
 داـــدي وغـــــقال لي الفرج قريب من عن

 ولـــــــل مذهــــــــر والعقـــــــــي ننظـــــــانا باق
 داـــــن في بيـــــــالكنز المذخور اغنمته م

 ولــــــــــبسهت ــــت وغنمــــــت وكفيـــاسعي
 داــــــــرح الهنـــــــرى في حسابها واطــــــواخ

 عــــر الرابـــن في العشـــــــن الكاينيــــــاثني
 دهــــــــــــــــــة وحـــــــــــــد سنــــــــــــي ما يزيــــــــــــوالل
 حرف الذال والالم راح الكلب اقطع

 دهــــــروق الكبـــــــوم محــــان ومهمــــــضمئ
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــور يخلــــــــــــــــن البحـــــــــــــــطاع

 رادهــــــــــــــــس واهلي غــــــــيدمر غرسي يب
 عــــــــــــثعبان الممدود لم روحي وتكفق

 وبقى مقدار عام في المغار المهدوده
 عـــــــــــــقطار شور راح ــــــبعد ذاك النق

 هدـــــــــاس اهل العمــــــــــرار نــــدمروه االب
 حسراه على طنابر الصيني تتقرقع

 دودهـــــال كانت معــــــحسراه على امح
 عـــــحسراه على ارسامهم قعدت تخل

 داـــــــــــي لبــــا قعدشـــــم مـــــــــــد منهــــــــــواح
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 عـــــــم بالطابــــــــــحسراه على ملوك تحك
 داـــــــــــــــــي لبـــــــــــــو الباقــــــــــــم اهلل هــــــــــــالداي

 عــــــــــــي ينفـــــــر هو اللــــــي يضــــــــــهو الل
 دهـــــــــي شــال تقنط يا حزين ال تكون ف

 زافـــــــــــــبوده ـــــــــان بجنــــــــم اللحــــــــــيجيه
 هـــــــــــــل الهلـــكي عبد يضيق يغد يرتح

 افـــــــــــال واهلل ما تخـــــر قــــــــــــوبن لصف
 وــــــــــــــــوه حصلــاصحابي باقيين في دع

 واقسم باهلل ما حنث ذا الرجل نشاف
 وـــــدو ويولــــعساكر لتراك مع شلف يغ

 عــــــــــــة تشفــــــــم بالرحمـــــــــــــا يحكـــــــــموالن
 دودهـــــــــــوب المغــــــــح كل ذا القلـــــــــــوتري

 ي بالكون ادفعــــونطهر االرض كل ش
 دان بعد كانت مسدودهــــــت ويــــــــــفاض

 رعــــــــــى لقــــــــاده عيســــــاح شـــــــكان المفت
 هعند اهل العمد مرصى في الخزنات

 عــــــــــــــــكنت ذا اليوم حاضر في المجم
 هادـــــــل العبـــــــوت واهــــــــان الغـــــــوسليم
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 ةـــالخاتم
 

ما عظ م علّي موضوع في أبحاثي لصعوبة، كالتطّرق إلى الجفر     إّنه
وذلك لن ذرة موضوعاته بين أغراض الشعر الشعبي الجزائري و عزوف الباحثين  في 

و لوال حّبي ألحّبة اهلل عّز وجّل من . تناوله ِلما له من أثر في أصول العقيدة و الّدين
وذلك . ٍل مقّفى بلسان القوم لما خ ضت  فيهَخلقه و الوقوف على ما كان لهم فيه من قو 

نظرا لتطابق مصادره وتباين ف روعه بين علماء طوائف المسلمين سّنة  وشيعة أّلف اهلل 
 .بين قلوبهم لما فيه خير لإلسالم و المسلمين 

 
وكأّن البحث ي ساق إلّي سوًقا ألجليه من طي اإلخفاء و الّنسيان تارة، 

 .ّي أكون نقطة انطالق لمن هم آتون بعدي أكثر ِعلما  وفهماواإلنكار تارة أخرى فلعل
 

ثوق و إدراك بع سر األمر في الحسم و الجزم و اإلستماالت فإن  وكّلي و 
البحث العلمي في هذا الموضوع أكثر من غيره غير وارد تماًما، بل وعيت أكثر من 

ماتها ومناقشة أفكارها ذلك في نقل المادة نقاًل ِعلميا و كما ورد لألمانة و طرح معلو 
في حدود الفهم بعيدا عن الِجدال م حاولة لتدجين و تذليل الصعب في ألفاظها ِلما 

 .عِلمنا وما وصل إلينا من الخبر
 
ليس فيه من ( الجفر)إّن غالبّية ما تناولته من ِشعر هذا الغرض  -

لوِّه من عذب البالغة و لحن البديع،  فإنه كما قال حّسان الِشعر إاّل القافية و ذلك لخ 
فهو خبر بين كلماته و علم في حروفه و أسرار بين       " . أعذب الِشعر أكذبه"ابن ثابت 

قوافيه و فهم في إدراكه لم يصدر عن شعراء السجع و الموازنة الذين خ ّطت لهم 
ّفت لهم الميادين في هرج و مرج، بل رجال لم يقولوا سواه من الكالم  الدواوين، أو ص 

 .مقّفى لّما عِلموا أّن العرب ال يحفظون إاّل ِشعرا وال يستصيغون إاّل القافية من القولال
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ّفاظ القرآن وهم بالّتالي ي جيدون  - إن جميع المشايخ واألعالم من ح 
القراءة والِكتابة و البالغة فأبوا أن يبّلغوا رسائل بلسان القوم مدّجنة حسب عقول العامة 

، أّما المشايخ فهم يعون     (الوقتية)الّنوع من الشِّعر بـــ  الذين أطلقوا على هذا
ويعرفون العلم الذي وضعوه في هذا القالب الشعري، فقد ذكروه بصريح العبارة بالجفر، 

 : وهذا الشيخ سيدي عيسى لغواطي يقول
 ما كيفها قّصة تقـــــــــرا     جفريتك... وانت عَجب عُجوبة عجاَيب لوقات 

 : اج خالد بن احمدوقول الح
 داتڤالوا في الوطن ناره ڤإذا ... جفرهتاخذ مّنه الجايحين         

 
وكأّن هذه الرسائل بلسان الق درة ال يخافون أن تقع في أيدي م نكريها،  -

 .يقرؤها الجميع وال يعلمها إاّل الراسخون
 
    تطّرق جميع من ذكرناهم من المشايخ في ِشعرهم إلى حدِث المهدّي   -

 .وظهوره، وافترقوا في األخبار عن األحداث بالّتأريخ و الّتفصيل كّل حسب زمانه
 
إن األحداث التي صاغها هؤالء المشايخ في القوالب الشعرّية عِلموها عن  -

طريق الرؤيا كما جاء في قصائدهم، فكان منامهم يقضة و ليس أضغاث أحالم و ما 
 عليه و سلم من القول، وقد وقع كما فّصلنا آنًفا هم باّلذين يفترون على النبي صلى اهلل

كّل ما قالوا فكيف بالحٍق ي نِكر  من عايش حدَث ما أخبر عنه سابق؟ وبالدليل العلمي 
من رجال علٍم ت قاٍت يعلمون أّن محّمدا صلى اهلل عليه وسّلم هو رسول اهلل وخاتم ال 

 .وال ك هاًنا نبّي يوحى إليه بعده وال منّجمين وما كانوا سحرًة 
 
إّن من عايش هؤالء الّرجال و من عرفهم أقـــّر لهم بالِوالية والصالح       -

والّتقوى، وال يزالون يذكرونهم عند كّل صالٍح و خير و في مناقب الّتقوى والّرشاد    
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وفي محاضر العلم و الفهم، فما خرجوا عن كتاب اهلل و سّنة رسوله قوال و ِفعال وال 
 .آل بيت نبّيه نسًبا مرقوا من

 
فإن كان اهلل سبحانه وتعالى قد حباهم بعلم يتوارثونه من بيت النبّوة عن  -

طريق الجفر أو الكشف، حيث اعتبره بعض من أقّروه من طوائف اإلسالم أّنه لم يّطلع 
عليه أحد بعد اإلمام جعفر الصادق حّتى يخرج به اإلمام المهدي وأّن ما ظهر عند 

 .ء من الكرامات والكشف ما هي إاّل فيوضات منهبعد األوليا
 
إّن المشايخ الذين ن ِسبت إليهم هذه القصائد الجفرّية موضوع بحثي، كّلهم  -

من آل بيت النبّي نسبا ولم نجد غيرهم، في حين نراهم و نرى غيرهم في ِشعر الم عتقد 
 .بلخلوف رحمه اهلل كالمديح النبّوي واإلبتهاالت قد جادوا وأجادوا أمثال سيدي لخضر

 
 .إّن شعر الجفر نظم الصالحين واألولياء و ديوانهم -
 

فإّنه ال يمكن أن ننكر ما هو بين أيدينا من القول وصدٌق ِلما تحقق قول 
هؤالء الّرجال، الذين ك ِشفت من دونهم ح ج ب  األسرار الرّبانية بوسطية العقيدة بعيدين 

يط، خاصة وأّن هذه األقوال جاءت في قالب شعرٍي عن كّل غلوٍّ بإفراط و احتقار بتفر 
 .   كتعبيٍر فنٍي أدبي وجب دراسته واإلعتناء به
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 ريـــامللحق الشع
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قصائد اجلفر عند بعض  

 الشعراء امُلقِلني
 سيدي مبارك بولطباق : أّوال
 احلسيين سيدي حممد النجار الشريف :ثانيا
 علي السنوسي سيديالشيخ : ثالثا

 بن عبيدة سيدي امعمرالشاعر قصيدة : رابعا
 راريـــالّسج         
 احلاج خالد بن امحدسيدي : خامسا
 لشيخ سيدي بوزيانا: سادسا
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 :أّوال

 سيدي مبارك بولطباق
 (من تلمسان)
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 ڤسيدي امبارك بو لطبامعلومات عن  
دفين مدينة تلمسان، بصهريج بن مّده بين  ڤسيدي امبارك بولطبا

ضريح سيدي بوجمعة يمينا و ملعب اإلخوة الثالثة زرقة، فّبته بجوار المقر القديم 
 .لمديرية التربية و التعليم لوالية تلمسان، و عاش في القرن التاسع الهجري
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 1قصيدة سيدي مبارك بولطباق رحمه اهلل
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصايليباـــــــــــــــــش الجبـــــــــــــــــــــــــبط

 ارــــــــــــــــد بلخبــــــــــــي يا راوي ما نعيـــــــــــخذ من
 نــــــــيافطي 41رن ـــــــــــــــرا في قــــــــما يص

 لوراداعييت ما نكتم في السرار وال جبرت 
 دــــــــــــــا ما نعيــي دون افقـــــــــــــــت شواقــــــــــــهاج

 ادــــــــــــــي ما طاب لي رقـــــــــــــات مهنـــــــــــــما نب
 ديـــــــــم ذا القصــــن نتــــــــــرور منيـــــــــــــــفارح وس

 اءـــــــــــــــــــــــه بانشـــــــــــــــــــوم يوريــــــــــــــح معلـــــــــــــص
 ظــــــــور من دون غيـــــــام المذكـــــــــــــــــعلى تم

 ادـــــــــــــــــــو الرشـــــــــــــــــــــثبت ادر في ماريتـــــــــــــــع
 ادــــــــــــسالزم الو ـــــــة كنت مــــــــــة الجمعـــــــــــــــليل

 ادـــــــــــــــــــــي بالرشــــــــــــف فكرنــــــــــــــي هاتــــــــــــهزن
 ادــــــــــدي السيـــــــــــري بسيطـــــــــــــــرح خاــــــــــــــــانش

 دـــــــــــت ما نريـــــي واغنمـــــــــــي مكتوبــــــــــــنقض
 ارــــــــرح اسطــــــــــــــوح انشـــــــــــما نظرت في الل

 نــــــــــــوى قيمة خزيــــي يســـــــــاب سريانـــــــــــاكت
 ارـــــــــــــمن اشيوخ االخي 2فـــــر مؤلـــــــــــفي سف

 نــــــــــــــــخ كتوب مسطريـــــــــــنصيب فيه تواري
 نــــــــيا فطي 41رن ـــــــــرا في قـــــــــما يص

 ورـــــــــــــا سطــــــفهيخ تالــــــــــــب فيه تواريــــــنصي

                                                           
مغربي )، ن ِقلت عن اإلمام الفقيه رحماني سي ميمون الّدحاوي 14قصيدة و قتية ألحداث القرن  1

شوال من  5في يوم األربعاء يوم  كان إماما بعد اإلستقالل بأحد مساجد سيدي بلعباس رحمه اهلل
 (.نقلها عنه الحاج زوجي الجياللي من الرحامنة أوالد سيد الشيخ ،1387

 كتاب: سفر 2
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 رــــــــــــــــــا وخيـــــــــــــن شرهــــــــــــي مـــــــــــما يصران
 ورــــــــــــر فيه كل شـــــــر يظهـــــــــــقرن ثالث عش

 الغديروسرور فيه تسعه والخمسين يتخوض 
 ورــــــــــــــن قايم من البحـــــــــــوا سالطيــــــــــــــــيجتمع

 رــــــــــــــــــر ذا وزيــــــــــــــــــذا ميــــــــــان هـــــــــــــــــــذا سلط
 ورــــــــــــــــازه القصـــــــــــــــــع بمنـــــــــــــــــع الطبـــــــــــــينطب

 رــــــــــــــه من اجيــــــــــــا فيــــــــــك ومـــــــــى الملــــــــــــعل
 ورــــــل لهم االمــــــــــج يتخيــــــــــــز والفرنــــــــــاالنقلي

 رـــــــــــزل الطيـــــــــع ينــــــــــــاواو على الخديــــــــــيتس
 نـــــــــــــــالواصليلغنى يظهر بعد الصوت في 

 ورـــــــــــــــــــزل البحـــــــــــــيزل ك أرض اهلل وـــــــــــــيمل
 رـــــــــــــر ذكيـــــــــــــع باش يكســــــــــــــبالخدي واوــــــــــن
 ارـــــــــــــيبقاو في حيره في جماعه سياسها كب

 نــــو زمان دارقيــــــــــوط من كانـــــــــــــــعلى شط
 ورـــــــــــــــالح والكـــــم بالســـــــــــدل مجموعهـــــــــــــيع

 نــــــــــه مسلحيــــــــــوش باقيــــــــــر وجيـــــــــــــوعساك
 نــــــــا فطيــــي 41رن ـــــــــــرا في قـــــــما يص

 والـــــــــاالهفي ذا القرن المذكور يهيجوا ذا 
 لـــــــــــل الغزيـــاد يتخيـــــــــــــاد وجمـــــــــــي جــــــــــــبن

 الــــــــــج للقتـــــــــــــان تهيـــــــــــر ذا الطغيــــــتنتص                              
 لــــــــــــــــــاز للفتيــــــــــــــالكرك ه وزرع وـــــــــــــــــالكرف

 الـــــــــــــان وشمــــــــــــم يمـــــــــــــو عساكرهـــــــــــــيطلق  
 لـــــــــــــس القبيـــــــراي 1راويــــــــعلى حدود الكس

                                                           
و يقصد المهدي ( إيران)نسبة إلى ِكسرى و هو كناية ان الرجل من منطقة فارس : الكسراوي 1

 .المنتظر
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 الـــــــــــــرب على جبـــــــار اهــــــــــش في غـــــــــــحن
 لــــــــل بعد جيــــــــجيري ــــــــق من بكــــــــكل ساب

 الــــــــر االبطــــــــــى على سايـــــــــره المولـــــــــــنص
 لـــــــــــــل شعيــــــــــن نار شاعــــــــــــو بالفتـــــــــــيهيج

 دهـــــــــرب المنتصر باب بموال معــــــــــــمن ع 
 لــــــــــــــــــــــــــــم الجليـــــــــــــــــــــك الدايــــــــــــــــم الملــــــــــــنع

 ارـــــــــــــر بالجمـــــــــــــا زمهريــــــــــــج بالفشــــــــــــــــــيهي 
 نــــــــــــــــــى موجوديـــعساكر وابطال دون اخف

 دهـــــــــــات واجـــــــــدن قريــــــــــراج مــــــــدم ابـــــــــــــيه 
 نــــــــال يا بطيــــــــــــوف القتــــــــــــوده خـــــــــــــما يك

 نـــــــــــــــــــــــيافطي 14رن ـــــــــــــرى في قـــــــــــما يس 
 زدامـــــــــــوف القتال في الـــــــــــــوده خـــــــــــــما يك

 ومــــــــا يعـــــــراج بالفشــــــــــــل البـــــــــــــعلى سواح
 رامــــــــــــــران مولع بالغـــــــــــــــكيف ما روى سك

 ومـــــــــــــــــــــره يهــــــــــا بعسكــــــــدود الدنيـــــــــــــعلى ح
 امـــــــــــي يلتاح في الحطــــــــــــي الداعـــــــلفرنج

 ومــــــــــا وبــــــــــــب عقبانهـــــــــــح بين مخاطـــــــــــيطي
 امــــــــــــــــــــو ذمـــــــــــــــر باوالده ما يسلكـــــــــــينكس

 ومــــــــــــــــى هجــــــــم شاوعلـــــرص يصــــــــــــــباب م
 امــــــــــــه للخصــــــــــــح يدعيـــــــــــــالجايز ــــيقلناال

 ومـــــــــــــــــــــــــه ما الرســــــــــــــــوط ينفيـــــــــــــه يتلــــــــــعلي
 رامــــــــخ الكـــــــــور في تواريـــــــــــل المذكــــــــــــوالبط

 ومــــــــــــــــــه بالحمــــــــــــــــــض باوالده يمليـــــــــــــــــــــــــيقب
 رارــــــــــــو مــــــــــــده رجعـــــــــــــــــــل من ذاق شهـــــــــــك

 نــــــــــود للكميـــــــدوده تعـــــــــــــــواب المســــــــــــــــــاالب
 ارــــــــــــول بالعبــــــــــول تميز للقــــــــــــــل العقـــــــــــــأه
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 نــــــول تاج على لمعوقيـــــــــــــــرى هـــــــــــكي ص
 نــــــــيا فطي 41رن ــــــرى في قـــــــما يص

 القرن يثبت بما قلت ابدا الحرب يشعل في المشتا
 وفـــــــر صفـــــرك يا عساكــــــــــــــارج يتحــــــــــــالخ

 فـــــــــــــــه مع الخريـــــــــــــــــه فاكيــــــــــــروح كانــــــــــــي
 روفـــــــــــــــــد وكمل الخــــــــــكسرى يلوبها الجه

 فـــــــــــــــر ليـــاف النعجة بغيــــــــــــه تكتـــــــــــــــــيكتف
 وفــــــــــــــــــــج ودفراـــــــــــــــدم لبـــــــــــــــــد ما يهــــــــــــــبع

 فــــــــــو تلطف يا لطيـــــــــــوار يصبحـــــــــــاالص
 روفـــــــــــــن مشيد من الخــــــــــــــما يخلي حص

 فــــــــــاج من العصيــــــــــصولته صوله واعج
 وفـــــــي على نيـــــــــــــر تشالـــــــــــــــه بالقهـــــــــــدول

 فـــــــــود كي الوصيــــــــــــج يعــــــــان الفرنــــــــــــسلط
 والــــــــــــــه بالهـــــــي يزلزلـــــــــر الروســـــــــــــاعساك

 نـــبار على شطوط البحر يعودو مسيبيـــــــــــــغ
 ارـــــــوم في القفـــــــــة تعمل وتهــــــــــكم من قسم

 نــــــــالدات مفركتيـــــي بــــــة بنــــــــــم من قسمـــــــــــك
 نــــــيا فطي 41رن ــــــــــي قـــرا فـــــما يص

 النـــــــــــــــــــــاحسب منا ستين سنا من القرن يا ف
 االنقليز الكافر يلتاح لشطوط يخدعى شيطان

 والحصونويضره زمان بالمراكب يهدم لبراج 
 انـــــاوى على اشحــــــــار سفســـــــــــى مكـــــــــــخارج

 ونــــــــــــة على بهــــــــــــــوش القايمـــــــــــرك بجيـــــــــــيح
 انـــــدود للفتــــن مســــــــــــــاب حصــــــــــن مصـــــــــــــدي

 ونــــــــــــــــــــــاف العيـــــــــــــه انصـــــــــــــــــه ويجليـــــــــــــــيهلك
 انـــــــــــــــــا غبـــــود منهـــــــــر يعـــــــــــــوط البحـــــــــــــــشط
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 ونـــــــــــــــــح كالجنـــــــــراوي نفييــــــــــــد الكســـــــــــمن ول
 انـــــــــــــن الحصــــــــــه مــــــــــــب ربعـــــــــكيف ما يرك

 ونـــــــــــي المنـــــــــج فــــــــــه يهيـــــــــيقطع لجام اللزم
 ارـــــــــــــــــــــــــــار المطيـــــــــــــــــــــا طـــــــــــر كمــــــــــــلو يطي

 نـــــــــــــــــــدايري واج بهـــــــــــح في البحر وامــــــــــيطي
 رارــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــن سيــــــــــــروي مـــــــــــــــذا مـــــــــــهك

 نــــــــــــل المنجميـــــــــــمن عاش ينظر ما قال اه
 نــــــــــــــا فطيــــي 41رن ـــــــرا في قــــــما يص

 راــــــــــــــــن اقـــــــــــوم يا فاهميـــــــــــالمعلح ــــــــــــخذ ص
 راـــــــــــه بالبشــــــــــــــــــــــول احكيــــــــــــــــــك للقـــــــــــــرد بال

 راـــــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــود اثبــــــــــــــر المولــــــــــــــفي شه
 رــــــــــــــــــــي البحــــــــــا زدام فـــــــــــــــز بالنشـــــــــــــاالنقلي

 رهــــــــــــــــــــــــــال دايــــــــــــه لبطــــــــــــا في عليـــــــــــالطالب
 رــــــــــــا ينكســـــى الفشـــــر علــــــــــت اشهــــــبعد س

 راــــــــــــــــه امــــــــا ما كفاتــــــــــــد الزنـــــــــه ولـــــــــيحمي
 رــــــا نمـــه كمــــــــــــت نطفـــــــــــا جابــــــــــــمن بطنه

 راــــــــــور كاســــــــــــــــوارخ مذكـــــــــــــــه في تــــــــــاسم
 رـــــــاو كالنســــــــــبقه ــــاح عليــــــــــــب جنــــــــــــايسي

 راــــــــــــــــود ناشــــــــــــر وجنـــــــــــاواو عساكـــــــــــــيتخ
 رـــــالم ما تنســــــــدي عـــــــــــال الونــــــــــــمن ابط

 وارــــــــــــــــــــــــــــــــــود درا واالســــــــــــــــــــــع جنـــــــــــــيزرب
 نــــــــرى ذا الناس هاربيـــــــــــــم من كســــــــــكله

 ارـــــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــه بعـــــــــــــــــل ذا المشتـــــــــــــقب
 نــــــــــــب من المجاهديــــــــــــــيطلب ذمام الغل

 نـــــــــــــــطييا ف 14رن ـــــرى في قــــــــــــــما يص
 هـــــــروم تعود جافلــــــــــود الــــــــــــالت جنــــــــــــع
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 الـــــــدان والجبــــــــــــن البلـــــــــــت ما بيـــــــــــمفرك
 لـــــــــــــــى هامــــــــــــــــرع والكرســــــــــــــــل الشـــــــــــاه

 الـــــــــــــــوش للقتـــــــــــم تشـــــــــــــــاد وراهــــــــــــــــواجي
 ةـــــــــــــــا قافلـــــــي الوطـــــــــــــــن ما خطونــــــــــــــوي

 الـــــــــــــــــــــــــال فصــــــــــــة بـــــــــــــــــــي وطيــــــــــــــوتول
 هــــــــــــــوم الشرك راحلــــــــادى قــــــــــــــــا غـــــــــــهن

 الــــــــــــــة بال خيـــــــــه كالجثـــــــــر منفيــــــــــتصي
 الدــــــــــــــي شمر ذراعه على البــــــــــــالطاليان

 ى داللـــــه علـــــــــي صولـــــــــــــــك ويولـــــــينهل
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــح مخبلـــــــــــــن ووزاره تصبـــــــــــسالطي

 والـــــــــــــــــــال ولغــــــــــــي الفيــــك بنـــــــــــاش يسل
 رارـــــــــــــــــــــع لجــــــــــه مـــــــــــــــط كرفـــــــــــد تتخلـــــــــــعي

 نـــوم يحركو المخاصميـــــار مشـــــــــــفي نه
 ارــــــــــــــــــــــــل وانهــــــــــــــــــف الليــــــــــــراد مزيـــــــــــــــــالط

 نـــــــــــه الكافريـــــــاب شال يهلك واختــــــــــحس
 نـــــــــــــيا فطي 41ي قرن ـــرى فــــــما يص

 اــــــــــــــن الظمــــــــا مـــــــــــود يهفـــــــيهز ــــــــــــاالقلي
 ما يمنح اليوم على الكسرى تجفا من الغليم

 ةـــــــــــــــــــه صايلــــــــــــــوش هربانـــــــــــوة جيـــــــــــــــــق
 مـــــــال والحريــــــــدراب رجـــــــــــــــه في الـــــــــــــفازع

 ىــــــــــات ينعمـــــوم من ذا الحركــــــرايس الق 
 مــــــــــــــى كما ليتيــــــــال يضحــــــــــك برجــــــــينهل

 هـــــــــــــــــــه زادمـــــــــــر عليــــــــــــــــرى وعساكــــكس 
 مــــــــــم هشيــــــــــــوين ما شاف الحصن يهرش

 اــــــــــع امساهــلبحر الما يدفالمركب في ا  
 مــــــــــره على وسيــــــــــــما يمنع غير اللي عم
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 ارــــــــــــــار لعمــــــــــــن نعفــــــــــــــفي حساب الستي
 نـــــــــــرك اللي مغتربيـــــــــــــه أهل الشــــــــــالقاوي

 درــــــــــــــــــز بعد القـــــــــــــــوان االقلنــــــــــــــيطيح دي 
 نــــــــــــــــــــــــــوان مخبليـــــــــــــــــوم وديـــــــــــــــرايس الق

 نـــــــــــــــــيا فطي 14رن ـــــــــــرى في قــــــــــــما يس
 دهــــــــــــــــــــك فايـــــــــي نعطيــــــــــول اللـــــــع قـــــــــاسم

 دادــــــــــــي قرطاس ابيض وسطه مــــــجيب ل
 داـــــــــــــار العـــــــــــــــــراوى زنجــــــــــــــــام الكســـــــــــــــهم

 رادـــــــــــر في الطـــــــان كبيـــــــــــه سلطـــــما يغلب
 ن ذاوذاـــــــــــــــــا بيــــــــــــــع مـــــــــــــــــة توقـــــــــــــــالخديع

 اد ـــــــــينكسرو ويعودو حصايدهم كما الرم
 داــــــــــــــــان العـــــــــــــــــه شيطـــــــــــــــــــــــق يغويـــــــــلعري

 وادـــــــــــــل ســــــــورا يتخيــــــــــــر عاشــــــــــــــــفي شه
 دهـــــــــــــه فايــــــــــاه ما فيــــــــــخ شفنـــــــــــــفي التواري

 الدـــــــــــــــــل من البــــارب هو واهــــود هــــــــــــيع
 ذهـــــــــــــر وخــــــــــان تصيــــــــــــــــه واوطـــــــــــــكم قري

 ادــــــــــــــــــــــــــــل او زنــــــــــــــــــه ثقيـــــــــــــــــا يدويــــــــــــــــم
 ارــــــــر من االخبــــــــــــودر تتنكـــــــــــة لمــــــــــــسعاي

 نــــــــــو حاركيــــــــــدره يمشيــــــــــروا القـــــــــلو تج
 رارهــــــــــــــــب واســـــــــــبالغيم ـــــــــــــن اهلل عالـــــــــــلك

 نــــــــــــــــة مكتفيــــــــــــــو جملـــــــــــه يضحـــــــبقدرت
 نــــــــــــــــيا فطي 41رى في قرن ـــــــما يص

 نــــــــــــــــــذا متافقيــــــــــوش هــــــــــــا وجيـــــــــــالروسي
 اقــــــــللوح نظرت برمما كيف في اسطر ا

 هــــــــــــراوي ما فيهم شافقــــــــــــان الكســــــــــــــعدي
 اقـــــــــــــادي يضحاو في السيــــــــــم ينــــــــــوقته



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

210 
 

 هــــــــــــات ضايقـــــــــر عليه الحلقــــــــــــابن لصف
 اقـــــــــــــــــره شنـــــــــــــــــوم يزيـــــــــــــــار الشــــا نهــــــــــــيرج

 هــــــــــــــــــــــــو يفيقـــــــــــــــــد السهـــــــــــرك من بعـــــــالت
 راقـــــــــــــــــــــــــام والعــــــــــــري والشـــــــــــــرادي ومصــــاك

 هــــــــــــــــــــــاز مشنقـــــــــــــــــداد وبالغـــــــــــــم بغــــــــــــــه
 اقـــــــــــــه النفـــــر من صولــــــــــــيصودهم هم كبي

 رارــــــــــــــــــــا ضـــــــــروت يهمهـــــــــــــــلعرب من بي
 نــــــــــــــــاو هاربيــــــــــــــــــاج الظلم يمســـــــــــــــــــفي ديب

 ارـــــال بال جمـــــــدي مشعــــــــــــــب تقــــــــــــــمشاه
 نـــــــــــــــــــــــت مجرميــــــوالحرايم في االدراب هرب

 نــــــــــــــــــيا فطي 14رن ـــــــراى في قـــــــــما يص
 اــــــــــــــــرك ما بين جيم وحـــــــــــت عمــــــــإذا طول

 اـــــــــــــــــصحفبال اقـبولطبوف ما قال ـــــــــــيش
 هـــــــــــــــــــــــر رايحــــــــــــــود مالبــــــــــــــــز وجنــــــــــــقلناال

 الحـــــــــــرى في تبعو يمضيها بالســــــــــوكس
 هـــــــــــــــــاس سايحــــــــــــــــوالنل ـــــــــــــل يتخيـــــــــــــلعق

 راحــــــدت لقـــــــان من شــــــهايمه في االط
 هــــه طايحـــــــــل والخلقـــــــــــر يخدم شغــــــــــــالكب

 واحــــــــــــــة النــــــــما تسمع غير الموت وقرح
 الحـــــــــــه صـــــــمال طــــــــــــو يسقـــــــــــس ونــــــــراي

 راحـــــــــــرور باالقتـــــــــــــيموت وحده منهم مغ
 ىــــــــــــو يطوف كيما الرحـــــــــــــــــبعدها يتعرقل

 احــــــــــــــــر جنـــــــــــدار ينكســـــــــــر الـــــــــبعد جس
 رارــــــــــــــــــــرح واســــــــــــــــــبالف رجـــــــــــــــــرب تتبهــــــــــــالع

 نــــــــــــــــــــــد زاهييــــــــــــات الهنـــــــــع وقريــــــــــــالقالي
 دارـــــــــــــــــوت في مدينة الجــــــــــيشيع خبر المنع
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 نــــــــــــــــل المصلييــــــــــــــــا بأهــد تزهــــــــــــالمساج
 نـــــــــــــيا فطي 41رن ـــــرا في القـــــــما يص

 هـــــــــــــــــــرك ساهيــــــــــو والتـــن شال فاتـــــــــــسني
 ارهــــــــــــــــــوم مضــــزوه العراق يــــــــــــــم غـــــــــــــتفيقه

 هــــــــــــراد قاويــــــــــــري والكـــي والمصــــــــــــــــشام
 اوـــــــــــــــــالم مارضـــــــــــــــنهار سمعو قصة االس

 هــــــــــــــــود داويــــــــــــدار بالجنــــز الغــــــــــــــــاالقلن
 وارــــــــــــــــــــدم الصـــــــــــــرب يهــــــــــــــع يضــــــــــــبالمدف

 هــــــــــــه الخاويــــــــــــي كلمتــــر العثمانــــــــــــالمسي
 واوــــــــــــــــــن استــــــــــــــراوى لثنيـــــــــــــــــع الكســـــــــــــــــــم

 هــــــــــــــــون ماشيــــــــــــرخ والشفـــــر يصـــــــــــــالبح
 اوـــــــــــــــــــــق ينحكــــــــــــالضيه في ــــوسفين العول

 ةـــــــــــــــــر قاويــــــــــــــي للنصـــــه العثمانــــــــــــجيه
 اوــــــــــــــــن دعـــــه لمـــــــــــــــــة مهدنـــــــــمراكب الفتن

 هـــــــــــــر لمخافيـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــي يرجـــــــــــــراه باق
 وشـــــــــــــــــــــــال بجيــــــــو لبطـــــــــــــــار يحركـــــــــــــنه

 ارــــــــــــــــــــــه القحـــــــــــي ليلـــــــــــــول تراعـــــــــــــــــــاسنب
 نـــــــــــمسلحي اــــــــــــح اهلهــــــــــــــــل واشلــــــــــــــاقباي

 انـــــــــــــــــول االغبـــــــــــــــــة تتملك لهـــــــــــــــــــــــطنج
 نـــــــــــــــــــر دايريــــــــــــــا بالقهـــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــاب

 نــــــــيا فطي 14رن ــــــــــــرا في قـــــــــــا يصـــــــــم
 ارــــــــــــو لخبـــــــــــي عيدلـــيالراوي ذا القول من

 مــــــــــــده بالمستغلم بالقســــرقيم الحروف عن
 الــــــــره يوم يتحرك االبطـــــــــــه ذخيـــــــــتصيب

 هــــــــــــح في منازلــــــــــــــدار يسمـــــــــــــــاالقنز الغ
 الــــج هارب للجبــــــي لفرنـــــــــك هـــــــــــيصيرل
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 هــــــــــــــع مجادلــــــــــــــــــان مـــــــــــــر البرطــــــــــــلحري
 الـــــــــــــه ضية انجـــــــــر نحو بعروســــــــــــيدي

 هـــــــــــــا ثم مفاصلـــــــــــــــــــــــان يرجــــــــــــــكل سلط
 الــــــــــــه دون حــــــــــم يهديـــــــــــرع حكـــــــــــبالش

 هـــــــــــــــــــــــــو يعادلــــــــــراوي هــــــــــــــــــك الكســـــــالمل
 والــــــــــرح بالقــــــــــــكيف ريت في اللوح الش

 ارــــــــه لعمـــــــــتستوي بيت المقدس من ضبق
 نـــــــــو حاركيـــــــــــرب اللي فيها يجيــــــــــــالعو 

 ارــــــــــــــــن دون عـــــــفي شهر يبرير من ستي
 نــــــــــــدس كامليـــــــــــــــــــــادات المقــــــــــــــو ســــــــــــيتحرك

 نـــــــــــا فطيــــــــــي 14رن ـــــــري في قــــــــــما يص
 وابـــــــــــــــــادل اصــــــــــــــــــــل اهلل العـــــــــــــام خليــــــــــــامق

 بـــــــــن ارغـــداء لمـــة االرواح والشهــــروض
 ابـــــــــــــــــــــق رقــــــــــــــــــــــد عاتـــــــــى محمــــــــــــــفيها صل

 ربـــــــــــــــــــوب للعـــــــــــراج المنســــــة المعـــــــــــليل
 وام ــــــــــــــــــــــــــــــر االعـــــــــــــــــــز كبيــــــــــــــــوزت عــــــــــــــــــج

 ذبــــــــت الكــــــــــــذل يهود مشامــــــــا الـــــــوصاده                         
 دابــــــــــــــــــــــح اهــــــــــــدر ما تلمـــــــــــــف دار قــــــــــــــكي

 بــــــــــــــــق ما كتـــــــــــم اهلل تحقيـــــــق في علــــــــــساب                        
 ةـــــــــــــــــــــــــــــن شوكــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرى يحميهــــــــــــــــكس

 بـــــــــن الغضـــــــور مــــــــــر العاشـــــــــــي شهـــــف
 ابــــــــــت الحســــــن يثبــــــــد وستيــــــــــــــل واحــــــــــــــقب

 (اقرب)تعود ملك الحجار يسعد من اضرب                         
 ارـــــــــــــــــد جـــــــار بعــــــــــــــــه والجـــــــــــاز مكـــــــــالحج

 نـــــــــــاو من التقييـــــالم يضحـــــوملوك االس
 رـــــــــــــــــــــــــــود خنزيــــــــــــــــه ليهــــــــــــــــــــى اقتيلــــــــــــــــــعل
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 نـــــــــــــفي الطريق كباش على االرض منحري
 نــــــــــيا فطي 41رن ــــــــي قــــرا فـــــــما يص

 النـــــــــــــــــا فــــــــــــــــزو يــــــــــــــــام الغـــــــــــــــــذا تمــــــــــــــــه
 هـــــــــع مركبـــــرن التاســــــــــــــي قـــــــــــــا فـــــــــــانظمته

 انــــــــــــــــرح بلعيـــــــــــوح نشـــــــــــــــما نظرت في الل
 نــــــــــــي أهل المــــــــــــــــرو ساداتــــــــــكيف ما نظ

 انـــــــــــــــــــــــــادات راه بــــــــــوه الســـــــــــــل ما قلـــــــــــك
 هــــــــــــي من اسنــــــي شرح ناســـــــــــــكيف لخلوف

 انـــــــــت فيه شــــــــــخ اغنمـــــــــــــالم فيه تاريـــــــــــك
 هـــــــــــــــــدات يا نيـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــل ما قالــــــــــــــك

 انـــــــــــــــــن ازمــــــــــم 1راويـــــــــــــوالمغ يـــــــــــلعروس
 اـــــــــــــــــــــــــاومـــــــــواعط يــــــــــــــــــــــوفللخو ـــــــــــــــــسال

 انـــــــــــود واالحســــــــــم واالداب والجــــــــــــــــــبالعل
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اهلل لمعاونــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــنطل

 ارــــــــب في السطــــما يصرا في المدن نصي
 نــــــــــــــــا وزيـــــــــــي في حقهـــــــــــــكل مدينه تعط

 ارــــــــــه اذكــــــــــواري مدينــــــــــــــــد الهـــــــــــــــبالد سي
 نــــــــــــــــــــــالمسافري زــــــــــــــــران عـــــــــــى وهـــــــتسم

 نــــــــــــــــــــيا فطي 14رن ـــــــــــــــرا في قـــــــــــما يص
 هـــــــــــــــــود عاطبـــــــــــواري تعـــــــــــد الهــــــبالد سي

 بـــــــــــزت الصليــــــــــــا هــــــــــــدو اهلل هدمهــــــــــــع
 ةـــــــــــــالت هاربــــــــــــة ورحــــــــــــــــاد مقيمـــــــــــــالعب

 بــــــــــــالت نهيـــــع عـــــــــــــــــة من المدافـــــــــــجافل
 هـــــــــــــــه ذايبـــــــــــوف جفلــــــــــــوب من الخــــــــالقل
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 بــــــــــة الحبيــــل من ثرايــــــــــما تعق دوكـــــــــــــــع
 ةــــــــــــــــار قاطيبــــــــــــــال الكفـــــمقطنه في الجب

 بـــــــــــــــــي السحيـــــــــــوزاد الموتفـــــــــــــح من لـــــوي
 هـــــــــــــــــــــــــــــــبوع طايــــــــــــــــم الجـــــــــــــــــــــــدت بهـــــــــــول

 بـــــــــــــــــه يشيــــــــــروى في ذاك اليوم بقرحتــالم
 اوـــــــــــــرن تـــــــن في هذا القـــــــــــــاب ستيـــــــــــــــحس

 بــــــــــــــرق بلى اللبيــــــــــك وافــــــــــــب حسابـــــــــــــرت
 ارـــــــــــــــــــا افكــــــــــــن يصودهــــــــــالمسلمي ــــــــــــىعل

 نــــــــــــــــان صايحيـــــــــــــن الطرقــه ما بيـــــــــــــجيش
 بعدها ينجمع الخير وانوار يضحاو مسيبيين

 نـــــــــــــــــيا فطي 14رن ــــــــــــــــرا في قـــــــــــــــما يص
 ةـــــــــــــــاس تعود كادســــــــــــاس ومكنـــــــــــالد فـــــــب

 اســــــــن في الدحــات أخريـــــاط وقريـــــــــــــــــالرب
 هـــــــــــــذا مترادســــــــــة هذا عند هـــــــــاهل المدين

 اســـــــــــــــــــــــــباالنكا ـــــــــــــــــــــر وتماليهـــــــــــــالصوي
 هـــــــــــــــــــــور تنكســـــــدم بالكـــــــــــــــــة تتهـــــــــــــــطانج

 اصـــــــــــــاده الرصــــــــــراوي معـــــيهدمها الكس
 هــــه مغمســــــــــال قربـــــــازة مع ســــــــــــل تـــــــــــــــأه

 اســــــــــــــــران ودم من اجنـــور القطـــــــــفي بح
 هـــــــــــــــــــع واهســــــــــــــــــــوح اتفيـــــــــــــل وسلــــــــــــلقباي

 راســــــــــــــــع اضــــــــول قلـــــــــود سبنيـــــــــــــــمع جن
 راــــــــــــــــــــــــف باســــــــــــوالريت لالـــــــــــع تافيـــــــــــــتفي

 اســـــود ضرب بغير ســة وفاس تعـــــــــــــطنج
 ارـــــــــــــــــب بجمـــــــــــــجنود كسرى تهدف مشاه

 نــــــــــــــــاو وارييــــــــــــــــوا ارض اهلل يضحــــــــيزلزل
 ارـــــــــــــــــــــدن والقفـــــــــــــد فالمـــــــــــم مشيــــــــــــاعالمه
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 نــــــــــــاج المرسليـــــــــــــــــــة تـــــــــــر أمـــــــــــــــــاهلل ينص
 نـــــــيا فطي 41رن ــــــــــــرى في قــــما يص

 اتــــــــــــــــــــز لستـــــــــــــــــان النقليـــــــــــب الرهبــــــمراك
 وتــــــــرب المـــــــــي يشــــــــــــع به الطاليانـــــــــــــيشب

 اتـــــــــــوز بالثبــــــــــــى يفـــــــــــر يسطـــــــــــــــفي البح
 وتــــــــــــان من يفـــــــــــط مكــــــــــــب تسقــــــــــــــالمراك

 اثــــــــــــــاه باش يستغــــــــــة لبـــــــــــاالعانب ــــــيطل
 وتـــدم بالد سيدي الثعالب على القنـــــــــــــيه

 اتـــــــــــــول ما بقـــــــــــم ويقـــــــــــدم فيها قســــــــــــــــيه
 وتــــــــار االحد من القرن دون صــــــــــفي نه

 اةــــــــــــــاب دون شــــــــــتهجر ذير ـــــــاهل الجزاي
 وتـــــــــــــــــــــــــدت تهـــــــــــــــــج قعـــــــــــــه المتــــــــــــجافل

 ارـــــــــــــــاس صغـــــــــــــزل االجنـــــــــــدة تنـــعلى بلي
 نـــــــــيريل اهلل بن داـــــــر اهـــــــــــدي الكبيـــــــــــسي

 رــــــــــــــور من البحـــــــــــي في المـــــــــومحال ترم
 نــــــــــــــــــوم ياسنيــــــــــــــــزل ذاك اليـــــــــــل ينــــــــــاللي

 بــــــــــــوم يا عجـــــــــزل ذاك اليـــــــــــــل ينـــــــــــــاللي
 روبـــــــــــــــوى على غـــــــــــــس الحشــــحتى شم

 وبــــــــت القلـــــــــه جناد ساللــــــــــــــدف ليـــــــــــــته
 روبـــــــــــــــــو ذا الكــــــــــــــــــــــــم زواو يطفـــــــــــــــمنه

 ربـــــــــــــــــــدن والعـــــــــــــــــــــل ومــــــــــــع قبايـــــــتجتم
 روبـــــــــــــــــــــو حـــــــــــة يزاحمـــــــــــــــالد البهجــــــــــــــــــب

 بــــــــــــــــادن النهـــــــــــــة ومعــــــــــاس والفضـــــــــالنح
 وبــــــــــا هبــــرا ومسكهــــــــــــــل للخضــــــــــــفي الكي

 بـــــــــــــــــوال تتقلــــــــــــــــــوق اهـــــــــــــــــالد من شــــــــــــب
 وبــــــــــــــــدنا على العيــــــــــــــه يــــــــــج براســــــــوالفرن
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 بــــــــــــاض في وسط النار تلهــــــــــــاوالد شنض
 وبـــــــــــــة ذنــــــــلص في عـــــــــــــــن تخلـــوالمسلمي

 ل دارــــــاح في كـــــــــــه تلتــــــــــــــم هربانـــــــــــــــالحراي
 ارـــــــــــــــــور واجمــــــــــــي في الكـــــــــق ترمــواسواج

 نــــــــــا فطيــــــــي 41رن ـــــــرا في قـــــما يص
 ارـــــــــــــــكالمطرصاص يصيب على البهجة 

 نــــــــــــــا مبشريـــــــــــــــراوي عليهــــــــــــع الكســـومداف
 هــــــــــاد ضاجـــــــــــه لعبـــــــــــــن مليانـــــــــــــــــــفي وط

 اجـــــــــــــــوة العجـــــــــــــى من قــــــــون مطمــــــــــــــوعي
 اــول خـــــــــــر في الخوف تفــــــــــــل الجزايــــــــــأه

 اجــــــــــــــــــــــو من ديبـــــــــــــن فيما يكسبــــــــــسامحي
 جــــــــــــــــــز يبلـــــــــــــــــت التهليــــــن تحــــــــــشي مكم

 راجـــــــــي في خيمة البـــــــــــشي محصن روح
 هـــــــــــــــــــار الهجــــــــــــــــال زكـــــــــــــوق جبـــــالقوه ف

 احــــــم سمـــــــــــــر قوتهـــــــــــــم واد غديـــــــــــــــشرابه
 هـــــــــــــــــــــو فايجـــــــــــــــــر تهــــــــــــث اشهــــــــــــــبعد ثل

 راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــــــــــا ويديرهــــــــــــــــــــيطيبه
 اــــــــــــــــــا لفنـــــــــــــــا شوفـــــــــــي في الدنيـــــــــــــــــــيا زاه

 نـــــــــــــــــــاس ضاوييـــــــــــــوى هو كل النـــــــــــــإذا ق
ذا طف  ةــــــــــــــــــــو الناس فاطنــــــــــا هو يموشــــــوا 

 نــــون مع الناس الصابريـــــــــد يكـــــــــــاهلل الحم
 ربــــــــــــــى على الخـــــــرك ادنـــــإذا طوالت عم

 ذــــــــــــق طايفهــــــــــار والحــــــــــــح اسجـــــــــــيهز ري
 دـــــــــــــــا يسلك اضـــــــــــــراء فيمـــــــــــــــوت عشـــــــــتف

 هــــــــــــــوت مترادفـــــــــــــي البيـــــــــــى ذا فــــــــــــــذا عل
 فـــــــــــل في الجو الطـــــات مشاعــــــــــــالمحيرق
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 اــــــــــــــــا خفـــــــز مـــــــــــــــــــور ومهاريـــــــــــــي كــــــــــــــبن
 فــــــــــــــــــي خفيــــــــــــــــــرء اللــــــــــــاوي المـــــثقيل يه

 هــــــــــــه مكتفـــــــــــــــــن قاطبـــــــــــاد بال سجــــــــــــــــلعب
 فــــــــــــــــود كالوصيـــــــــــــوم يعــــــــــــالحر ذاك الي

 ىــــــــــــــــــال تنطفــــــــــــــران محــــــــــــــــــه نيـــــــــــــــشاعل
 فـــــــدي من همة شريــــــــل عضايـــــــــــــــما تعق

 فــــــــــــــــــف تزليـــــده مزيلــــاص على يليـــــورص
 ازـــــــــــل عجـــــــــــــو عامـــــــــــــــــــخلت من دــــــــــــــــعل

 نـــــــــــــــــــدك يا ربنا لحنيــــــــــــــــرب عبــــــــــوين يه
 ارــــــــاد يا ستــــــف بالعبـــــــــــــــف الطــــــــــــــــيا لطي

 نــــــــــــــــــــاه ياسيــــــــــــــرك بجـــــــــــــا بستــــــــــــــــــــاسترن
 رهـــــــــــــــــــوم دايـــــــــــــــــا القـــــــــــــــه فيهــــــــــــــبالد عناب

 بالمهاريز ومشاهب والكور والناس شاعله
 رهـــــــــــن مشبـــــــــــــــى المدايــــــــــــــع علـــــــــــــــــــوالمداف

 رــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــــة جهـــــــــــــــــا للفتنــــــــــــــمواجه
 ازرــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــة نحكــــــــــــــــــالفشل

 رــــــــــــــــــــــهج وم منـــــــــــــــــد ذاك اليـــــــــــــــا سعـــــــــي
 راـــــــــــــــــة من العـــــــــاس قسنطينـــــــــــك نـــــــــــــتنهل

 رــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــراد ويقمهـــــــــــح مثل الجــــــــتفي
 رهـــــــــــازن التجار بايــــــــــــــع في المخـــــــــــــوالسل

 رـــــــــــــــــــوق كالمهـــــــــــر في الســـــادم يجــــــــــوالبن
 راـــــــــــــــــــاد غاتـــــــــــوط العبـــــــــــــــى الشطــــــــــــــــــعل

 ارـــــــــــــــه للنقـــــــــــــــده سيف يشيلـــــــــــكل من عن
 دـــــــــرك دون حــــــــــــو التــــــــــــــــــــو يقتلــــــــــــيتحزم

 ارــــــــــــــــــال عبـــــــــــال بـــــــــــو شــــــــــــود يموتــــــــــــليه
 نــــــــــم يضحاو مجزريـــــــــــم ونساهـــــــــــــاوالده
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 نــــــــــــــــــــيا فطي 14رن ــــــــــــرا في قـــــــــــما يص
 اــــــــوال تشوف ما فتــــــــــــرك تطـــــــــــــــالن عم

 واثـــــــــــــــــــالفقيه بولطباق من روضة االغ
 ةـــــــــــا مكتبــــــــــــور تضحــــــــــس المحقــــــاسفان

 اتـــــــــــــا فتــــــــــا ويديرهـــــــــــــــارج يهلكهـــــــــــــالخ
 ةــــــــــــــــان ميتـــــــــــــق على الطرقــــــــوة الخلـــــــق

 اتــــــــــا شتـــــــــــع يهزهــــــــــــــرار مدافـــــــــــــمن ش
 هـــــــــــــــى مثبتـــــــــــــح هذا المعنــــــــــــــت اللـــــــــري

 واتـــــــــــــا امـــــــــــس محيهــــــــــــن تونــــــــــــــــيا عي
 اــــــــــــــــاه في الوطـــــــــــط خبـــــــر ويحــالباي يهج

 اتـــــــــــــوم ما بكــــــــــــا ذاك اليـــــــــــــالدني ــــــــــــىعل
 هــــــــــــــــــا مفركتـــــــــــــر الدنيــــــــر والبـــــــــــــــفي البح

 اثـــــــــــــــــــــــاد تستغــــــــــــــــــف بالعبـــــــــــــــيا اهلل الط
 ارــــــــــــــى نهــــــــــــت علـــــــــرا تشتــــــــتونس الخض

 نـــــــوت باالثنيــــــــعلى اوصاف القرن المنع
 ارـــــــــــــــــا غبـــــــــــــى كلهــــــــــة تمســــــــــليلة الجمع

 نــــــــــا من المحبسيــــــــــوت فيهـــــــــــــوة المــــــــــــــق
 ودــــــــــــــــاس بالشهــــــــــه للنــــــــول احكيتـــــذا الق

 ادـــــــــــوث فالنشـــــــــــاب الغــــــــــــــف ما جــــــــــــكي
 ودــــــــــــــــدوب مريض البنــــــــــــمع الفقيه المج

 ادــــــــــــــــــراوي ولد الرشــــــــــــــف المغـــــــــــــوالشري
 ودــــــــــــــــــه اليهـــــــــدون وترابـــما يصرا في الم

 الدـــــــــــــــــــه من البـــــــــــــــو سربــــــــــــم يخرجــــــكله
 رودـــــــــــــــــي دون العز ذا القــــــــــــو فــــــــــــــــينعزل

 وادــــــــــــــــــودو ســــــــــــم ويعــــــــــــــك منزلهـــــــــــــينته
 ادــــــــــــــــــــــــــرو الزنـــــــــــــود من كان يشمـــــــــــاليه
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 وادـــــه اســـــم ما يلـــــح في بحر الظلــــــــــــيطي
 دودــــــــــــــــا أهل الجـــــالعرب يحكم فيهم كيم

 ادـــــــــــــــــــــــــــــط اعنـــــــــــــــــــــــــار وامشاحـــــــــــــــــــبالزي
 رارــــــــــوع والمــــــــاق بالجو ــــــبزربعو في االس

 نــــــــــــــو مشمليــــــــدو يمشــــــــــــكالنحل في الب
 نـــــــــــيا فطي 41رن ــــــــرا في قــــــما يص

 رورـــــــــــــرح والســـــــــــودو بالفـــــــــــرب يعــــــــــــــوالع
 نـــــــــــــــر زاهييــــــــــــــبالفخه ـــــــــــفي دراب البقع

 كـــــــــــــدم تنهلـــــــــــــــــي تنهــــــــــــــــالد ومراســـــــــــــــــب
 كــــــــــــــــات هالــــــــــــــــــــة القريـــــــــــــــم نسبــــــــوالمقي

 راكـــــــــــــــة شــــــــــــــــي من علــــــم تنحــــــــــمستغان
 راكــــــــــــــز البـــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــا موالهــــــــــــــــــضمنه

 ركــــــــــــــــواس ذا العـــــــــــــــــا وســـــــــــــا يهولهـــــــــم
 كـــــــود سالــــــــــــن تعـــــــــــــــــــره في العجيــــــــــــــــالشع

 كــــــــــــــدوا السمـــــــــض بـــــــــــدر يقبـــــــحد ما يق
 هـــــــــــــــــى مشوكـــــــــــــــي لفعـــــــــــــة البرنـــــــــــــــعروس

 ن هلكـــد مـــــــــــا ويشاهـــــــــد من يدخلهـــــــــسع
 هـــــــــــــــــــــــه مسوكــــــــــــــة طفلــــــــــــــــــــــا مدهيــــــــــــداهي

 اكـــــــــــــــــت رضـــــــــــــا طاعـــــــن اخذاهـــــــــــــكل م
 اكـــــــــــــــــر واحتـــــــــــــال الخيــــا نـــــــــــكل من زاره

 ارــــــــــــح وثمـــــــــع فيها من قمـــــــــــــــط يوقــــــــــالقح
 نــــــــــــــم شايقيـــــــــــــــة النعـــــــــــــوس من قلــــــــــــــــوانف

 نــــــــــيا فطي 41رن ـــــــرا في قــــــــــــــما يص
 ارـــــا على امطــــــــط من يدينـــــــــــــزرع يسقــــــــــــال

 نـــــــــــــواق تالعيــــــــــــــــــه ما بين االســـــــــــــوالفالح
 هــــــــــــــــــــــــود الهجـــــــــــــــــن تعـــــــــــــك الديـــــــــــــــــــينهت
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 اجـــــــــــــــــه مع الخمــــــالفاسقات الصافي الكرف
 اجــــــــــــــــــر سمـــــــــــــه غيــــــــــــــــاد بال حرفــــــــــــــــلعب

 واجــــــــــــد في العـــــــــعلى االموال مشاح وتزاي
 اجـــــــــــــــــــة ابنـــــــــــــود قانطـــــــــــــــــدت بالجـــــــــــــــــــــول

 واجــــــن افـــــــــــة تالعيـــــــــــــن بال خدمــــــــــــــــــهايمي
 جـــــــــــــــــــح مفانــــــــــــــور تشبــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــــاه

 راجــــــــــــــــان في الســـــــــــان بجيعــــــــــــــما درا شبع
 ىـــــــــــــر اللي تترجــــــــــــــــــم اهل الصبـــــــــــــوالحري

 اجــــــــــــــــــدك بال سمـــــــــــــي عنــــــــــــم ماللـــــــــــقوته
 ارــــــــــــــــك للمختـــــــــــــي ندعيـــــــــــظ قولـــــــــــيا محف

 نـــــــــــــــــاس المصدقيـــــــــــد للنــــــــــــــــى تعيـــــــــــــــــحت
 الـــــــــــــــذا المقــــــــــذب في هــــــــــــــــن كـــــــــــــــكل م

 نـــــــــــــــدام المعيـــــــــــــــاه قـــــــــــــــا وايــــــــل انــــــــــنتقاب
 ودـــــــــن يهمل اليهــد ستيـــــاب واحــــــــــــفي حس

 هـــــــــــــــــــــــــول هاملــــــــــــــــــــــــــن لقفـــــــــــــــن الوطـــــــــــم
 هـــــــــــــــــــي مفاصلـــــــــــــــدر يرخــــــــــــز بالقـــــاالقلين

 لــــــــــــــــــــــــــــــم مساســـــــــــــــي جرتهـــــــــر فـــــــــــوانص
 ازالــــــــــــــــــد منــــــــــــــق جــــــــــــــب حـــــــــــرك يطلـــــالت

 الالــــــــــــــر يتـــــــــــــالم بالنصــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــيترت
 هــــــــــــــــاج ينزلــــــــــــــــــوق راس تـــــــــــــــــــرى فــــــــــكس

 هــــــر صايلـــــــــــور بالنصــــــــــــــــــة منصــــــــــــــــــكلم
 هــــــــــــــــــــوك يحولــــــــــــدر من الملـــــــــــــحد ما يق

 لــــــــــــــــــــــــى الجاهــــــــــــــاداه علـــــــــــــــــت نـــــــــــــــالوق
 لـــــــــــــــى جمايــــــــــــوح تفنــــــــــرت في اللــــما نظ

 ذاللــــــــــــد الـــــن بعـــــــــــز مــــــــــــــــــــرب تنعـــــــــــــــالع
 ارـــــــــــــــاي بالبصــــــــر البـــــــــوف ذا الماتمـــــــنش
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 نـــــــــــن عليه دايريـــــــــــــاوش من المسلميـــــــــــش
 نـــيا فطي 41رن ـــــــــــي قـــــــــرا فــــما يص

 ارـــــــــــــن في اشعـــــــــــن وستيــــــــــــفي حساب اثني
 نــــــــــــــــــــــــر خايفيــــــــــــــــــدا بالزجـــــــــــــد احـــــــــــكلواح

 رـــــــــــــن العز ينشهــــــــــــاب قرن الستيـــــــــفي حس
 دارـــــــــــــــــــــــــــدن والجــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــب فــــــــــــــيترت

 والعباد من المدردز كان يجر خبز ما نصب له اجواز                
 حــــــــــــــــــــزرع والقمـــــــــــــــــــــــرب بالــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــي

 رازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات للبـــــــــــــــــــر شوصـــــــــــــــــــــوالحض  
 زةــــــــــــــــف فايـــــــــــــــــــــا مثل الخريــــــــــــة الدنيــــــــــــعل

 زاـــــــــــــرن تنجــــــــــــــــن من القــــــــــــــــد وستيــــــــــــــــــواح
 ازــــــــــــــــــرى القــــــــــــــــــــــرا شــــــــــــــــــــــر عشــــــــــــــــــــــــــــشه

 زارـــــــوف العرب تنعـــــــــرك تشـــــــــــــول عمــــــــــــــط
 زاــــــــــــــــــراك هامـــــــــــــــــــــي االتـــــــــــي على شــــــــــــــش

 رازــــــــــــس االبـــــــراوي رايــــــــــــــام الكســـــــــــــمع اهم
 ارــــــــــــــــــــــف االشهـــــــــــــــتصنيو ـــــــــــل من يفوتــــــــك

 نــــــــــــــــــاس فايزيـــــــــــــــــــل بجنــــــــــــــــــرب تتمثـــــــــــــــالع
 رـــــــــــــــــــه ينتصــادي بــــــــــــــــت ينـــــــــــام ذا الوقـــــــمق

 نـــــــــــــــــن عند المكذبيـــــــالمؤمنيع خبر ــــــــــــــــيشي
 حــــــــــــــــرب ينفضـــــــــــــــن مع العــــــــــن وستيـــــــــاثني

 حـــــــــــــــور عيان صح صحيـــــــن محمد نــــــــــــــدي
 حـــــــــــــــــن تنفتــــــــــــــــــر على المسلميــــــــــواب خيــاب

 حـــــــــــــم من علته يجيـــــــــــــن يحاسبهــــــل مـــــــــــــــك
 رحـــــــــــــــــــــــــع تنقــــــــــــــــــالم جميـــــــــــــود الظــــــــــــــــاليه

 حــــــــــــــــــالمسيد ـــــــــــــــــــــــه سيــــــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــعدي
 رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تنشـــــــــــــــــــــم ذاك اليــــــــــــــــــــالحراي



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

222 
 

 حـــــــــــــــــــة الذبيــــــــــــم قصـــــــــــــرح ابراهيــــــــــــــما انش
 حـــــــــــــــــرآن تنفتــــــــــــلقل اـــــــــــــــد بفضـــــــــــــــــالمسج

 حـــــــــــــــــد في البريـــــــــــــــــــن ويزيـــــــــــــــــــــــاالذان يحن
 احــــــــــــور الصبـــــــــــــــــــــن ينـــــــــــــــه وستيــــــــــــــــثالث

 حـــــــــــــــــــــــــه يفيــــــــــــــــــــدل بهتـــــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــيب
 ارــــــــــت االعبـــــــــــــة ثبــــــــــــــــم القصــــــــــــــــــــــيا فاه

 نـــــــــــــــــدات لوليــــــــــــو الســـــــــــــــــوف ما قالــــــــــــــتش
 ارــــــــــــــــي الخيــــــــــــا باذن اهلل وسادتــــــانضمته

 نـــــــه للعاسقيـــــدي فرحـــــــــــا من عنــــــــــــــوذكرته
 رعــــــــــــــــــم ذا الشــــــــــــــــــــن يتـــــــــــــــــه وستيــــــــــــــــربع

 عـــــــــــل بالح يطيــــــــى في الجهــــــــــــــــمن عص
 عــــــــــــــق والطمــــــــــــن على الحـــــــــــم الديــــــــيستق

 حـــــــــــا تفيـــــــــــار من ضيقهــــــــــــــازل القفـــــــــــــــــمن
 عــــــــــــــــوع ما شبــــــــه بالجـــــــــــمن دعا في زمان

 عــــــــــــــــه من رضيـــــــــــــــي هو اهلـــــــود كافـــــــــيع
 عـــــر بسطى بال طمــــــــــــى اال الخيــــــــــــما يبق

 عــــــــــــــــــــا الشفيـــــــــــادي حبيبنــــــــبفضل ربي واله
 عــــــــق على العباد وتتوســـــــــــــــا تتضيـــــــــــبعدم

 عـــــــــــــــــــــــا وسيـــــــــــــرا يتمهـــــــــــــر يســــــــــــــــد عســـبع
 عـــــــــــــــــــــن ركــــــــــاه مـــــــــــــك بجــــــــــــــيا اهلل ارغبت

 عـــــــــــــــــــــد مع البقيـــــــــــــاه من زار محمـــــــــــــــــوبج
 ارـــــم دون عــــــــــت هذا النظـــــــــم من ثبــــــــــــارح

 نــــــــــــــــــور عامقيـــــــــــــــــــارق بحـــــــــــــيا مسلك الغ
 دارـــــــــــه الجــــــــن سنه في مدينـــــــــــت ستيــــــــتمي

 نــــــــــــــــالياقنيورث ـــــــــــــــرزوق الـــــبالد سيدي م
 مـــه اسهــــــــــالد من شوكتـــــــــــــم بـــــــــــــو جهـــــــــــج
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 نــــــــــــــــــــزاد ميـــــــــــــر على مـــــــــــــار كبيـــــــــــــــــــــــــنه
 مواــــــــــن صوت االعـــــــــدي بومديـــــــــــــــبالد سي

 اــــــــــــــــــــودان ال مقاسمــــــــــــــــل الــــــــــــــود مثـــــــــــــتع
 امــــــــح للخصـــــــــــــــــــل تفيـــــــــــــــــــرب وقبايــــــــــــــــالع

 اـــــــــــــــــــــوش للدمــــــــــــــرب تشــــــــــــن الضــــــــــــجافلي
 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شاصيــــــــــــــــــــــــــــــــــك ترجـــــــــــــــــــــــتنهل

 اــــــــــــــــــا مدهمـــــــــــــده عليهــــــــــــــغ وجـــــــــــــــابن وري
 امــــــــــــــــــران في الخصـــــــــــــــــــا نيـــــــــــــــا تلقاهـــــيبس

 ىـــــــــــــدراب تفر الناس هايمهــــــــــــور لــــــــــــــونس
 رـــــــــــــــــــــــن هجــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــدرب ب

 نــــــــــــــــــالن صافييـــــــــــور في عــــــصولة المنش
 نــــــــــــــــيا فطي 41رن ـــــــرا في قـــــما يص

 ارــــــــــــــــــالو في الوكــــــــــــــــح ما خـــالحضر تسم
 دـــــــف يعود امسنـــــــــاح الصفصيــــــــــــــــعلى جن

 الـــــــــــــه شحـــــــف مقطنـــعلى جناح الصفصي
 وـــــد انفصلـــــــــــــــــــقــر شال نــــــــــــــــرب ياســــــــــــــــــح

 والــــــــــــــــــو غــــــــــــــا ينقاســــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــطافراط
 هــــــــــر تراه شاعلــــــــــــــــــاص والخنجــــــــــــــــــبالرص

 الـــــــــــــــــت دون حــــــــبكاتني هذا البقعة وسهي
 لـــــــــــــي يهطـــــــــــــــدي على جفناتــــــــــــوع خــــــــدم

 الـــــــــــــا الخيـــــــــي كيمـــــــر يصدها وتولـــــــــــــــالش
 ولــــــــــــــــــــم اهلل ما يحــــــــــــــــي علــــــــــــــق فـــــــــــــــساب

 لـــــــــاح له ذليــــــدو يلتــــــــــــــه عــــــــــــل من لــــــــــــك
 لـــــــــــــــــــــــس ينعقــــــــــــــــيــوك لــــــــــــــــوك من خـــــــــــــب

 ارـــــــل شي العــــما تستاه دارـــــــــــه الجـــــــــــــمدين
 نــــــــــــــــى نايميـــــــــــــا ثمـــــــــــي فيهــــــــــــــــكم من وال
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 ارــــــــــــــــــرب والزيـــــــــــور من الضــــــــــــو شهـــــــــــنح
 واتـــــــــــخ ملك االمــع عليها المسـيرج
 اـــــــــــــمتهظدي نـــــمن عن اختمت هذا الحالل     

  هــي في كل جييـوط ترمـــــبطبول وغي
 اـــــــــــــــــــــــــي اهديتهـــــــــــــالم بشوقـــــــــــــة االســــــــألم

 هــــــــــــــــذالل الكريــــــــــــــــا عن مـــــــــــــات شنهـــــــــــــم
 اـــــــــــــــــــن بعلم اهلل نسجدهــــــــــل حنيــــــــــــفي جبي

 هــــــــــــــــى وال سفيـــــــــــا داعـــــــــــــق عليهـــــــــــما يطب
 اــــــــــــــــــة اختمتهــــــــــــــوم الجمعــــــل اهلل يــــــمع أه

 هــــــــــــــور ما عليرن التاسع واشهــــــاب قـــــــــــحس
 اــــــــــــــــار انا اسختهــــــــــــــــــا االخبــــــــــــــعلى شيخن

 هـــــــــــــــــــــــــر نزيــــــــــــــــــــوم للنصــــــــــــــــــر مشمـــــــــــــــام
 اــــــــــــــــــــــدات أنا سعيتهــــــــــــــــــــــاو الســـــــــــــــــــــكيسع

 هــــــــــــــــــــــــــــه شبيـــــــــــــــــا لـــــــر مـــــــــــــــــام معبـــــــــــــــنظ
 ارـــــــــــــــــــم لشعــــــــــــــــارك مرســــــــــــــاق امبـــــــــــبولطب

 نــــــــــــــي مجمعيــــــــــادات اللــــــــــــــــو بالســـــــــــــــــرحم
 ارــــــــــــــــــــوت والجهـــــــــــــادي بالصـــــــــوم ينــــــــكل ي

 نــــــــــــــــــــــــــــالم المجاهديــــــــــــــــــــر اعـــــــــــــــــاهلل ينص
 وارـــــــــــــــــــــزاب واســــــــــــــرآن احـــــــــــل القـــبجاه فض

 نــــــــــــــــاه ياسيــــــــــــــر بجــــــــــــــا يوم الحشــــــــــــــاجرين
 ارــــــــــــــــه شهــــــــــــده هذا السفريـــــــــمن طاح في ي

 نــــــــــــي مصدقيــــــــــواء اللــــــــــــــد االجـــــــــــــــبه يقص
 نــــــــــــــــيا فطي 41رن ــــــــي قـــــرا فـــــــما يص             

 نــــــفي رياض امر خريف وطيور يا طقي        وارـــــــح انـــــم يا مربــــالم عليكـــالس
 نــــــــــــذع من الحنيــــب الجـــــــــــــب نجيــــــــــــالراك        ارـــــــــا المختـــــك يــــــــــالم عليـــــوالس

 نـــــــــيا فطي 41رن ـــــــــــرا في قــــــــــما يص               
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 محمد النجار الشريف سيدي: اثاني
 1الحسيني رحمه هللا 

 :قصيدة ال
 ارـــــــــــــــان انتى البشـــــــــر يبـــــــــــم الدهــــــــــعالي

 مـــــــــــــــوالخاليق نفيع في الشتا مع الصماي
 دوارــــــــــال ت عاشرهــــــي كانـــــــــــرب اللــــــــــالح

 مــــــــــــــور والمراســـــــــا بالقصـــــــــــدل منازلهــتب
 ارــــــــــول دون تغيــــــــي لك قــــــــرد بالك نحك

 مــــــــــــى الحاكـــــــر بما اقضـــــثبت يقين الده
 ارــــــــــي الليل والنهــــــــــوح نبكـــــــلو جبرت الن

 لفاهمعلى ما يصرا في قرن الرابع عشر يا                                  
 لــــــوح نبكي النهار والليـــــــــرت النــــــــــلو جب

 لــــــــــا الطبـــــــا واهوالهـــــــــــــوم الدنيــــــــعلى هم
 لـــــمع ناس تفضيكنت في القرن العاشر 

 لـــــــــــــــــود والخصايــــــــــــــــــا والجـــــــل الشنـــــــــــأه
 لـــــــــــــــــــاس لموالي ادريس عز الخليبالد ف

 زالزلــــــــــــــور والـــــــــر بكـــــا ذل كبيـــــــــيصوده
 ارــــــــفي قرن الثالث عشر يضحي فيه تزي

 مــــــــــــــن تبان عاليــــــــــه والخمسيــــــــفي التسع
 ارــــــــــــــــــكما سمعت من شيخي نبهت باخب

 مــــــــــــور ويثبت العوالــــــــــــيحيا الوقت المذك
 مـــــــــــــــــما يزيد وال ينقص في شوايع العماي

                                                           
ن نسل موالي إدريس سليل اإلمام الحسن ابن اإلمام علي ابن أبي طالب رضي اهلل الشاعر م 1

 .عاش في القرن العاشر هجري عنه،
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 مـــــــــونعرف اهل الحضر سرات كل تفخي
 المـــــــــــراك بني الظـــــــــــفي رجب يصرا ع

 مــــــــــــــورة الـــــــــي ســــق فــــــــاه الخالــــــــــكما فت
 ارــــــــروم بال شك جهد وزيـــــــــــــت الـــــــــغلب

 امـــــو وغيـــــــدر صحــــم قــــــة اهلل عليهــــــلعن
 ارـــــى مشاهب النـــــــرد باليمنـــــــــى يبــــــــشت

 امــــــــــــاب كي الغمــــــــاب على مشهــــــــمشه
 ارـــــــرب قبيل االقفــــــفي مدن وقريان وع

 مـــــــــــــــــاد يا لحاكــــــــــــف بالعبــــــي الطــــــــيالك
 بديت في المنظومة ترى الكل محتاج

 وجــــــــــيكون وقت التعصير يبوح كل مخل
 راجـــــــــت المدفع يزيم فوق البــــإذا سمع

 وجـــــــب تسير ما فوق عنصر الموالمراك
 اجــــــي باسم الحـــــري واثنـــــرحم على قب

 وجـــــــفصيح النبي الهجه الشريف النجار
 في الحواديث لقيسنا ذا الحديث تذكار

 مــــــــــــــود بال جناح طايــــج يعــــجيش الفرن
 ارـــــــــا شتات وغبـــــــز مع روسيـــــــــاالنقلي

 مــــــــــــه ومسوطين القوايــــــــن الجثـــــــــمسلمي
 انـــــرى هام كل سلطــــــــــوز بهم كســــيف

 صاحب العدل الواضح وتاج كل مغبون
 انــــــــــى واالرض له تعيـــــــا للمولـــــــالسم

 ما يهوى هذا من هذي حديث مضمون
 من اشرار تخشى من العفاريت والجان

 حتى تقول هو نسب من نسب الجنون
 ارـــــالعساكر تتاللى كي جراد عايم وج
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 وارمــــــــــات والصـــــــــوم حربـــــــــا مقيــــــــبالقن
 ارـــــــــــــــع غتر مراكب كبــــفي البحر يفج

 مـــــــــــــال يدهـــة يشد لبطــــــوج الفتنـــــبني م
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــاب راس للمحاضــــــــــــــــــــــــــــــــحس

 دورـــــــما يحقر على الناس اهوالها وال ك
 1ضرلخانتبع حديث الصح جابه االمام 

 رورـــــــي المبــــــداح النبـــــــى مـــرايس المعن
 ارـــــــور بااليشـــــخ المذكـــــــصاحب التاري

 ورــــــــــــــمن شرح اهلل صدره باسرار منص
 ارـــــــــــان عتــــان والزمـــــر يبــــــم الدهـــعالي

 قنطاس االسالم في ذا الزمان يعود دايم                                  
 ارـــــــــــالم الهاشمي المختــــــــب اهلل عــــــيرت

 مــــــــــــــــــن دون شتــــــــع وسنيــــــــى الربـــــــعل
 اداتـــــــــرن المذكور يالســــاب القــــــــواحس

 وتـــــــالهول في ذاك العلم ثم يكون مثب
 اتــــــــــــــالقحط في قرن الشين يكون باثب

 يفيع مثل الدجال على الصديق ويفوت
 اتــــــــــــكل مخلوق ينادي ما يصيب غب

                                                           
ابن عبد ( األكحل أو الخلوفي أو الخلوف أو المغراوي)اإلمام لخضر هو سيدي لخضر بلخلوف   1

اهلل بن عيسى ابن الحسن ابن يعقوب الشريف ابن عبد اهلل ابن عمران ابن صفوان ابن يسار ابن 
موسى ابن سليمان ابن يحي ابن موسى ابن عيسى ابن إدريس ابن إدريس األكبر ابن عبد اله 

ابن الحسن المثّنى و فاطمة بنت الحسين السبط ابن الحسن السبط، إبنا علي و فاطمة الذي  الكامل
سنة، عهد األتراك و حضر موقعة مزغران بين اإلسبان      131عاش في القرن التاسع الهجري 

، ذكر بالتفصيل في (م1111األمير حسن باشا نجل خير الدين، سنة )و الجزائريين بقيادة األتراك 
وان سيدي لخضر بن خلوف، جمع و تقديم محمد بن الحاج الغوثي بخوشةـ تقديم و تنقيح دي

 .  م3001جعلوك عبد الرزاق، مطبعة إبن خلدون تلمسان 
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 يجوع كرشه يشكل يرجى عفارت الموت                                  
 رارـــــــــــــــــذا القرن ما فيه الناس تذوق الم

 مـــــــــــــج هايـــشحال من واحد تصيب خلي
 أهل االموال تنغصب وال تغيث مضرار

 مــــــــط والنقايـــــــــح باللهـــــوب الشـــــــــفي القل
 اقـــــــــــى هذا وذاك مشتــــوب مشاحــــالقل

 وقــــــــر مخلـــــــــــدي فقيــــــــم ما يفــــــــحد فيه
 اقـــــــــــــــــوالنهار على خوه مزيرين االوث

 وقــــــــر مطلـــــوالمحدد لو صاب يشد فقي
 اقـــــــن تريــــــه راوييـــــن بال حرفــــــــهايمي

 روقــــــــــــد مغـــــــــــب شديـــــــــفي بحر يتعص
 رارـــــــقرن الربعطاع يربح فيه كل مش

 مــــــــــه عايـــــــرام فيــــالل يغيب والحـــــــــــالح
 رق وزارــــــــــــــــاج إذا شــــــــــن حــــــــــال تام

 مــــــــــــال ظالـــه بافعــــــكان خاطبته تصيب
 احـــــــل مقســكم حاج مشير مال بخي

 دوحــــــــــــن الـــــب مــــغر به الشيطان وسب
 الحاج ال لو شرطين مناسب الشراح

 الشرط االول يكون على الدوام مشروح
 والشرط الثاني يعمر بالكرم ذو تمزاح

 روحـــــــون مجـــــويرفد عالم اه لليوهو يك
 تعمى سر حريق لبصاركشرة الدنيا 

 مـــــــــــوب للجرايـــــــــــوعلى الشيطان المنس
 ارــــــــــاه اهلل دون تغيــــــــــــود شقــــــــن مسعــكم

 مـــــــط النعايـــــــده من بســـــــــي سعــكمن شاق
 ادعى المولى عمرك يا من تسال تطوال
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 لــــــر ومثيـــــــول مالجهــــــوثبت علينا ذا الق
 مازلت تشوف الناس مقطنين في الجبال

 لــــــدول ميل بعد ميـــــــــشايخين بحفير القن
 الـــــــــــــــوي منازل الفـــــــــاوي يســـالحطب الق

 ار القبيلــــــــــــرا حطب هو خيـــــمن حبه ش
 بين االدراب صديق يفوز كل صمصار
 مــــــــــــة الدراهـــــــــن بقلـــــــــالموموه ــــــــــــع خــيبي
 اهل الخديعة تكثر ما بين الجار والجار
 مـــــــــــــــــب هايــــــــــار تصيــــــــــــجا الت  ــــــــــَـ سنْ  ارَ وْ 

 ادــــــــــــــعلة ان للي شايع بالفقر بين العب
 ودــــــــــب موجــــال يصيــــن فقر محــــــــبمحاي

 والدـــــــــــــوه لــــــــون وتبعـــــــعلى ان للي مغب
 دودــــــيبات يتعصر بالجوع في الخيام مم

 م االعضاءــــــغذا يصيب قمجه بها يض
 دودــــــــــــــون مشـــــــه بال يكـــــما يصيب عباب

 زارــــــــــق ايـــــــر معلــــــــــــــيا سعد من في وك
 مـــــــــي على المراســـــــــاذا يطيح المطر يون

 رارــــــــــام لحــــدي مقــــــــــة تـــــــــــد القيمــــــــــــعبي
 مـــــــــش يا لفاهــــوالحرار مشوشه على العي

 دومـــــإذا تصيب الخبز وين الدهان مع
 رامــــــــــــــــــــــــوز بمـــــــــما تفط ـــــــــــة تسقـــــــــــالنعم

 ومــــــــــر على رايس القـــــــــراد مشبـــــــــــوالط
 دامــــــــــــــرام في اجــــــــــخلق شال نحصيه اج

 الروم ـــــــىار علــــــــــوى شنقـــــــــــر يلــــــــكس
 وعالمور وسالح ـــــــــباسط على الدنيا الك

 بني شعبان مع رمضان حل االبصار
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 مــــــــــــــون نايــــــــــــــــل ال تكـــــــــــرد بالك يا غاف 
 ارـــــــــــــــــد االمطـــــــــــة وتزيـــــــــــط الغلــــــــتسق

 وثمار الزرع والقمح محال يوجد بالدراهم 
 ارــــتعود للنصرب ـــــــــالد المغـــــــــــمدن ب

 رــــــــــــــــــن رماد والجيـــــــوالي الحســـــــــقاسها م 
 ارـــــــــــــــــــــالقصور اللي كانو بالعز والدي

 يضمها الكافر وتعود خريفهم كي العصير
 ارـــــــــــــحتى ينادي صاحب الملك والدي
 معاها بالصوت الخير عز تنويروتهلل هو                                  

 ان للي عليها قال المغزاوي شحال لشعار
 يـــــــــــه من اوالدهاشمــــــــصاحب السمة نسب

 ارــــــــــمع الغواطي والمجدوب شيخ لذك
 مـــــــــــــــــــاح العمايــــــاق شبـــــــــح بولطبــــــوالفصي                                  
 فضت سري وشهرت بالفصيح للناس
 وســــوه في االدفار دون قامــــــــــميف ما جاب                                  

 في كل مجمع نصيب الفقير كي الجوساس
 وســـم منحــــــه للشتـــــــــــخارج الدين وامواج

 اســــوالبحر بامواجه للحوت دون تعك
 وســـــــــال مغطواليوم راه بن آدم في الخب

 لسانه مقص وفي يده ليمنى المنشار 
 مــــــاس مسلـــــــالقلب قلب الكافر ومن اللب

 ارـــــــــــــــاد يالقاهــــــــــــــق بالعبــــــــــــيا اهلل ارف
 مــــــغيث عبادك من غيرك ما يكون راح

 والـــــــــــوف للدنيا تصيب لحــــــــــــإذا تش
 ولـــــــــب الهــــــد على سبايـــــــــرف حــــــما يع

 رذالــــــوشهادة الزور شهدوها اخاث ل
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 ولـــــــــم مسئــــــــركايز الخديعة ما فيهم كري
 والحمل في كل نهار على العباد يثقال

 ولـــواهل الجرايم تنشط من غير قول ونق
 رارــــــــــــث الخــة تنبسط بحديـــــــوالجماع

 مـــــــــوز كل ظالـــــواهل المعاني تسقط ويف
 ارــــــــــــــــوالعيون مشاهيب والفم فيه منق

 مـــــــــــــــواب بال عزايـــــــــــح االبــــــــر يفتـــــــــبغي
 بالمحاين قرن الربعطاعش فيه يبرح

 راحــــــــــــــوق بــــتقل فيه النعمة وفي كل س
 صاحب الغش هنا ولهيه غير يشطع

 وبال قصايد نصيب عليه الناس دايرين كي المداح                         
 صاحب المعنى المطروز ذليل قامح

 ويعود منسي عند اهل السالكين االلواح
 رارــــــــــــــــــــــصاحب المال يهيج ويغربى غ

 مـــــــــوع راشــــــي الضلــــــــمن اوالد النجد بين
 ارــــــــوق دون تغيـــــــــــاشا اهلل العبد المخل

 مـــــــــــب واشـــــــــــــه حبيـــــكل من تلقاه تصيب
 اــــــــــــــال فاكيه العيشه ال نعمة تفوز به

 ما تصيب في السوق كيف ما بغيت تشريه                               
 هايم وشاضيه في كل جبيههخلق اهلل 

 هـــــــــد ما يداويــــــى حـــــر إذا يسعـــــــالفقي و
 ارــــــــــــــلمكافت الفقير على اهلل قدر لعم

 مــــــــاق دارهـــــــومكافت البخيل رماد وسح
 ارــــــــــــــــــشيي على شيي والهم غير يكث

 ادمــــــــــــــذا على ذاك جـــــــوالعباد مسيبه ه
 والـــــــــــــــذ االقــــن خـــــــــاب الشيــــــفي حس
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 لـــــول والعاليـــــــــنعيد لك ما يصرا ما اله
 العرا والجوع على الخلق كون الدجال

 يضيع في المدن والعرب وساير القبايل
 رذالـــخوك ما تعقل من بوك ما بين ل

 المفاصلوالصحيح من األمة فاشل من 
 دوارــــر من خيامها والــــــــــــرب تهجــــــــــوالع

 ل حد من بن آدمـــــوة الشر ما تعقــــــــوبق
 ارـــــوه يخبلو التزيــــــــــر على خــــــــــوالشه

لى لقاك تصبه بال فط  مـــــــــــور صايــــــوا 
 ابـــــــــــهذا الشهر الشايع يافهيم الخط

 بــــــــوب للمصايـــــــالقرن اللي منسوهذا 
 ابــــــع البـــــة ما تشابــــــــم مقيمـــــــــــالجراي

 بـــــــــــــوة الغرايـــــــم من قــــــن يديهـــــــــناشري
 الفلك باذن القادر يا من تسال االبواب

 بــــــــــر اللوالــــــــــي ويزيد يزيــــــــوالدهر يات
 ارـــــروه الدهـــــــــــاه زمان يظهـــــما سمعن

 مــــــــــــــود والكرايــــــــــــــاخ الجـــاللي يرحم شي
 ارــــــــــح تختـــا مليــــــــــا ما فيهـــعلة الدني

 مـــــــــو ما كان حد يرحــــــــــوالقلوب يقساح
 اـــــــــالفهمو من قلة ـــــوب يفساحـــــــوالقل

 والعيون مطموسين على انصاف االجروم                                
 هــــــــي العمامــــدار ثعبان على راسه ك

 ومـــــــــاح دون سلــــــــوزاد يتعلق في السط
 يــــويشد في يده خنجر ويتوسد الرزم

 وبين الدراب يهوم نحكيه كي الجحموم
 للعقال يا فاهمين لشعارنحكي ذا القول 
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 مـــــــــوالناس اللي تشابح بنصايف العماي
 ارــــــــــدور يالحضــــــــــــد من الفلك يـــــــــــــــالب

 مــــــــــخ الكرايـــــــدوم اال وجه اهلل شامـــــــــــما ي
 رب معلوم دون تفتاشـــــــــــفريك حال الع

 ادلى المعذوش ونعيد لك ذا التفسير كما
 راشـــــــــكسر ما يخفاك على الجنود ص
 ويزيم رعد في الدنيا على الخاليف لجيوش                                 
 اشــــــــــناصر اهلل عالم على الجنود بط

 وشـــــــصاحب الملك العادل ما يريد مغش
 زارــــــــــــــإذا يزقلم رعد ما يلويي سيف غ

 وارمــــــــوز بالصـــــــوه يفـــــــالتواريخ نضمفي 
 ارــــــــــينشر جناح على المدن دون تقص

 مــــــــــروب ناجــــــذاكرينه السادات على الح
 هـــــــن يدنو على القباحـــــــــــــــاالنقليز الخاي

 ويغر به الشيطان ويضحى حزين مقروح
 ةــــــــــــللسياح وبـــــــــويعود هو وأهله منس

 يكمل وقته ويبقى بين الجنوس مطروح
 هــــــــــي سراحـــــــــــكما الفرنجي قرام صارين

 ال روحــــــــى بــــاد حتى مســــــــن عمــــــفاشلي
 دارـــــــــــدار ولد غـــــــــــل كل بال غـــــــــيستاه

 مــــــــــوق ظالـــن بال حقــــــباغضي المسلمي
 ارـــــن االنصــــــــــط اهلل عليه الفايزيــــــــــيسل

 مـــــروح سالــــويفشلو له اعضاءه محال ي
 ومــــــــــــس من الشـــــــــيسلط اهلل عليه الياب

 وينهتك هو واجناده بالقهر يروح تهشام
 زومــــــــــوينكسر عالمه بني الجنوس مه
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 امــــــن االسهــــــي غير بيـــــــــح ويولـــــــينفض
 ومــــــــــــــــــرن المعلــــــــــــن من القـــــــــفي الشي

 امــــــــد االنــــــــــــوم عبـــــــــــــــس تهلك مشـــــــــياب
 ارـــــــــب نحــــــــي وال يصيــــــــــر يملكـــــــــــكس

 مـــــــــــدن والقاليـــــوده بني مــــــــــويفركت جن
 ما يصيب طبيب يداوي ويطب لضرار

 مـــــــــــوب للشتايــــــــه منصـــــه ال حالـــــــــحالت
 ورــــــــمازال حرب الروسي والتواريخ بح

 رــــــال طنجيــــــمن حديث افعاله يغلي بح
 ورــــــــكما الوقت ينادي باذن الغني الغف

 رـــــــــــــــى القديـــــــوات المسمــــــــــع السمـــــــــــرفي
 ورـــــكسر في اتباعه وعليه يكون منص

 رـــــــم ويسيــــــي خديــــــل عيد النحر يولـــــــقب
 والطليان يفوز بجناد على شطوط االيجار

 مـــــــــاعوان الكسر هو امير الحروب ناج
 من حديث االخباروالربع المورد يقنط 

 مــــــوبن االصفر قبال واد العفريت االده
 نـــــــــــــــــوس االثنيـــــــــبعدما ينهلكو االجن

 نــــــــــــــــــــــــر والمدايــــــــــم كبيـــــــم هــــــــيصوده
 ويرتب عقود الشرط على خوارج الدين

 نــــــــــــــــــوف بايــــكل حد بحقو بين الصف
 نـــــــهموم ذا الكافر يصير مزاح قاويي

 نـــــم السالطــاك مهشـــــــه ما يخفــــــواسم
 ارــــــــــاخ االحبــــود عند لشيـــــــــهكذا موع

 هذا التاريخ وجدناه من قول سيدي لهاشم                                
 ارــــــن تسطـــــعلى حديث الراوي مسطري
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 مـــــــــــــــه بقول كل ناظــــونصيبها منسوخ
 وزانـــــونصيبها مكتوبه في سفر شيخ ل

 ونـــــــــــــــم اعظام تاج كل مميــــــــاهلل يرح
 انــــــهديتها من عندي الهل زمان وزم

 ونـــــــــــــــنعلم بها االدميين وصلب الجن
 فيق من نومك يا ساهي وكون فطين

 مــــــــــوالفتنة وحر الشوم والمساه الهول
 ولــــبالد سيدي الهواري اسبابها اسبني
 شروطهم يطلبوها على اصناف االقوال                              

 ز مجهولــــع من االنقليــــــــــالخدعة توق
 الـــــــــيهدمها بمرافع على اليمين والشم

 ولـــيا محاين وهران ما جايها من اله
 الـــــــي االجيـــناسها تجفر ذاك اليوم بن

 وارــــــــحصنها يتكركب وقرياتها واالص
 مـــــــــقليل في ذيك البقعة من يروح سال

 ارـــــو للنــــــل في ارزيـــــــــب ثقيــــــــــوالمراك
 مــــــــــــوه سكان مستغانــــــا سمعـــــــــوبروده

 رـــــــــــــــبالرحله على الجزايبعدها يثني 
 ورــــــــن والكـــــــــويقيس فيها مهاريز ياسري

 رــــــوة العناصـــــــــــــم من قــــــــا تتهشـــــــــــناسه
 ما يسلك من ثم من غير اللي ادنى على الصور                          
 رـــــــــــبات تز ــــــــــــوالمهاريز تخدم والمحروق

 ورــــــم االمــــــدك يا عظـــــــــــــوين يهرب عب
 ارــــــــــار وكبـــــــــــة كل صغــــــــــتالعين للتيج

 مـــــــــــال والحرايـــــــوعلى القليعة كنزل ارج
 ارـــام لعمــــــعدد شال نحكي تغني بالسه
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 ى ذاك رادمــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــس هــــــــــوالفراي
 دــــــــدة يشـــومن البحر يلوي بالشوم للبلي

 ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ترعــــــــــــــــــــــا بشــــــــــويرعده
 دـــــــره محال وطنها في احمـــــــوتصد عب

 ار واوالدـــــــــــــــــــن على الدراج كبـــــــهايمي   
 وردــــــــدة كي الـــــــــــــــري البليــــــــــه بكـــــــمكني

 ادـــــــينوح عليها ان للي يشوفها بال ثم و 
 ويهيج بقالع على عنابة ويقيس لشرار
 ازمــــــــع عـــــــــي سريــــــاج يمشـــــــــــوعلى دي  

 ارـــــــور والنفـــــــــا بالكـــــــــــا ويزلزلهــــــــــيهزمه
 ارمــــــــــــــن المحــــــــــــوبال رفاق اهلها شادي  

 ســـــــــــــــــــــر لبرتونــــــــــــــــمهايسي...........
 اســـــوم دون تعكـــــــــــفي نهار السبت المعل

 ســــــــــــــــــيـمن عظمة الكور بالكواب.... 
 اســــــــــه حيطانها بال ســـــمثل الخرب وتعود

 ســـــــــــوال الدواســـــــــــــــــــن تـــــــم. .........
 اســــــــــكل حد في حواله بين االدراب عس

 مـــــــــــــدا امراســــــــــــما يه.. .....جــــــــــــــويهي
 والسواحق ترمي والكور غير يخدمالصوار                                  

 عمالي والقياد بال جناح تهجر يا لعالم
 مـــــــــــــــــز واللواغـــــــــــب بالهـــــون يريــــــــوالحص

 هــــــد العالي في كل ساعـــــــــن المجــــــناري
 وعــــــمن قوة ما يلحقو من الضما مع الج

 هــــــــفزعوتصور الكسراوي الغيره ويدور 
 روعــــــــــــود مقــــــيلحقه بالمراكب شلحي ويع

 وعلى شطوط البحر يصدع جدوع الزنجار
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 ادمــــــــــــق نـــــي غريــــمن أفعال الشتم يضح
 ارــــــــــــــــــــوالمراكب ما بين الموج تعود شنب

 واللواح يموجو في البحر كانه ما كان ثم
 اســــــــــــا الكيــــــى ساداتنــــــــقالت أهل المعن

 وســـــــــــر قامــــــو بغيـــــــــن على ما قالـــــــــثابتي
 اســـــــــــره مع فـــــــــــدم والصويـــــــــه تتهــــــطنج

 من السما يزلزلها فتغ واعالنات على سوس                                 
 اســـــــــوي شاعل بناس مكنـــــــــاط يخــــــوالرب

 وســـــــــــوعراك يتخلط ذاك اليوم بني الجن 
 ارـــــــــــــوم بني لقطــــــوح تعــــــــــل وشلــــــــــوالقباي

 مــــــوس تدهـــــــي سنـــــــاال وبنـــــــــسال مع دك
 ارــــــــــــر وعلى العمــــــــوجنود تافياللت يشه

 مــــــــف والصماصـــــواكفالهم من تازا والري
 وطــــواهل البر تتشبط ما بين ساس الحي

 اطـــــــــعلى ما انزل عليهم من بال وما ح
 وبالد موالي ادريس الشريف شيخ مقنوط

 اطـــــــــــارس بال قـــــــــــي الفــــة كــــــــــتعود هاوي
 ارـــــــــــــــفارس البال العيهحتى يهدا عليهم 

 مــــــــوعلى يده فتح النصر كما بغى العال
 رارـــــوالعرب بأسرها ذاك اليوم تذوق االم

 يتقابض مع البعاد بالرصاص والصوارخ
 اســـــما بين االنقلييز والكسراوى شرار قي

 ســـــوم قيس ونفيـــــــــــن الحرب المعلــــــــقايمي
 اســــا الترحـــــــــورد بني امحالهــــــــــالموالربع 

 دســــــــور وقيادها تهنـــــــــــه في البحــــــــــمفركت
 عشر ايام في الدار البيضا غير النار في النار
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 مــــــــــوالمراكب في البحر ما ليها على اللي
 ارــــــــاللي يموت في البر مشاو وراسهم ط

 مــــــــــــــالبحر مشاو للمراهواللي يموت في 
 كل طالب في ذا القصة يولي طليب العراق
 وابــــز وصــــــــــــــام ميـــــــــــــــــراد مع الشـــــــــــاالك

 بـــــــــــــاو بالهيــــــــــــــــــم بلتهـــــــــــــم والديلـــــــــــالحج
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 سيدي الشيخ سيدي علي السنوسي: اثالث
 عن الشيخ الثابتيقصيدة يانعم الفايزين 
 

  ّدار ــــــــــــــــــر القــــــــــــن يا أميــــــــــــــم الفايزيـــــــــــيا نع
 رـــــــــــــــــت األكبـــــــــــــــــــــو ة الغــــــــــــــــا الصوفيـــــــــإم

 كيصـــــــــــرى لجيــــــــــــش الكفــــــــــــــــــــار ديـــــــــآسي
 يوم يّخرجولهــــــــــــم األقطـــــــــــاف كالمسامــــــــــر

 ــــــــــــــــارمــــــــــــن مريكــــــــــــــــــان للوتريــــــــــــش الميــــ
 ما الْسِويـــــــــــــــس لبغـــــــــــــــــداد داير غّبــــــــــــــــــــــار

 مـــــــــن ذاك البــــــــــــــــّر جابهــــــــــــــــم ْبَلْمــــــــــــــــــــــدار
 كـــــــــــــــــــــــــّدرو العفاريــــــــــــــــت ْغَناْضهـــــــــــــــــــــــا م

 ْسَنـــــــــــــــاَجْقهــــــــــــــــــــا ْزَنايــــــــــــــــــــــــــد ْنــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
 ـــــــــــــــــــــــــرڤّ و الغوايـــــــط ترنـــــــــي و طبولهــــــا ْتن

 هـــــــــــــل المراتـــــــــــــــب لْكبــــــــــــــــــــــــــــاراألوليــــــــــــــــــا أ
     ناطرڤكأن سبع يام ظهورهم على البحور 

 شــــــــــــوف المكتـــــــــــــوب هكـــــــــــذا ْو لقــــــــــــــــدار
 نقطـــــــــــــــــــــــــع ْسراَســـــــــــــــــــــــــــــــــْر بلقــــــــــــــــــــــــــــــالع 
 ناس مخلطيـــــــــن ْحَبــــــــــــــــــــــــْش و ْحـــــــــــــــــــرار

 ــــــــــوارو ْعَجـــــــــــــــــــــــــــــــم ثـــــــــــــــــــــــــم أْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بــــــــــالد موسكــــــــــــــــو خاّلهـــــــــــــــــــــا قفــــــــــــــــــــــار

 كل زينــــــــــــــــــة تبكـــــــــــــــي قبطانها مكّســــــــــــر
 يهّدم بنيانهـــــــــــــــا و يطيحـــــــــــــو لســـــــــــــــــــوار

 بنيــــــــــــــان م عـــــــــــــــــــّزر مقيـــوم بنواعــــــــركل 
 خــــــــــاّل ها هايــــــــــــــم ساكنهـــــــــــــــــــا قفــــــــــــــــــــار

 ْياَل ْصَرْخ عبد المالك طاعت المقــــــــــــادر
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 ع العيهـــــــــــــــــارما زال يزيدهــــــــــــــــــم السبـــــــــــــ
 نهار يهـــــــــــــــّدم َوْهَرْن و يزيــــــــــن معْسَكـــــــر 

 آغافـــــــــل احــــــــــــرز هـــــــــــــــاذي لشعــــــــــــــــــــــار
 و اذا طالـــــــت لعمـــــار ياصاحبي تفّكــــــــر

 سيد النبــــــــــــي للـــــــــــــــــــّدارجانـــــــــي لبــــــــــارح 
 و قالـــــــــــي نادي لبهلـــــــــــــــول يخّبــــــــــــــــــــــــــــــر

 ال عندي آنا امحّرر  ڤمن حفظ هاذ الكالم 
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سيدي امعمر بن الشاعر قصيدة 
 عبيدة الّسجراري

 (من مستغامن)
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 قصيدة الشاعر سيدي امعمر بن عبيدة : ارابع
 الّسجراري

ـــــــــْم يا نـــــــــاْس غافِليـــــــــن  يا القــــــــــوم آه لِّي ما تقـــــراْو َلْلحــــــَذْر   ِليْمَت و انتـ 
ون   َقْرَبْت الّساعــــــــــة و ادعوا يا لْبَشـــــــْر   الجيل و السفينبْعْد ما َفات وا قر 
 ثَْبت وا و اكَّْتب وا و ْحِضيـــــْه يا فِطيــــــن  خ وْذ مّني َصْح َذا التاريخ باْلْعَبـــــــــْر 
ْر اهلل الف ْلك اْعَلى الم شِرِكيــن  الَقرْن الراَبْع عاشـــــر فيه يشتَهــــــــــــــــْر   و ايَدوَّ

 كيْف ما نظم ها السَّــــــَدات األوليـــــــن  الْوَقْر او ق وم بَشْر اإلسالم بالَعز و 
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

 كيف ّما اْنَظرْت في اللَّْوح انَوَصف َلخَباْر   يا الّسامع َنضِمي بالقْول َنْنصَحــــــــكْ 
ــــــــد ون و األقَطــــارو الْطَراد يصير في   عام تسعة و خمِسيـــــن فيه ينْهتَـــــــــــكْ   الم 
 ما بين الم ل ـــــوك الجَباِبــــــــَرة على األقـــــــــــدار  و الْطَراد شّلى تحِكي بالَمْيْز َيْنْعَركْ 
 و الْشط وط و الَمَراسِي أْو َسـاْس الهِكيــــــن  َكْصَر يشعْلَها في الَبـــــــــّر و البَحـــــــْر 

 َواْد َحاَمــــْل اوَجـــــاْع  َكل مـــــــــواْج َداِعيــــــــن  ال َسْهـــــــْل اواّل أْوَعـــــــــْر ما ْنَجى فيها 
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

ــــــو امَشى اْهب ــ َواْد َحاَمْل َو اّدى االقفـــــــــار و الْشَجــــابْ   ــــــوبْ ك ْل من َجابـــــــوا ق دَّام 
وب أو َراَيْس الَفْوْج اتَعدَّى على أهل الكتاب ــــــــــوا َمْلِقــي م لتاح َلْلغــــــــــر  وح   َصاْب ر 
 اْين ــــــوب.......... اْهَنا ْو َغــــــــــــــاِدي يا  ك ْل شرع بالّساعة و الوقت و ْلحَســــــاب

 يا المخاَلْب اعلى جســـــد و امَرْشِقيــــــــــــــــــن دِّي َيْلِويـــــــــه الّنَســـــــــــْر و ْلْحَنــــــــــــْش اْلَمــــــــــوَ 
ــــــــــر  و اْتش وْف َما َيْصَرى في القوم الكافِرين و اْطل ــــــب رّب بالّدَعــــــــا الّطوْل الْعم 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
وح َتالفَــــــــــــا ِجي ْتِصير اشَتات كالْغَبــــــــــــــارقوم الفرنْ   و ايَهْز هاريــــــــــــج الَشـــــرق اتْــــر 

 أورّيا ْسَها بالَفْزَعـــــــــى َتْضَحـــــــــى اْمَرْجَفــــــــا أْو َيْنْقَسْم الحرب على اْلْيِمين و اَلْيَساْر 
 او ع مَّالَها في الم د ون غير خشَباْت َواْقَفا ـــــار و الْشــــــــــــَراْر ِوين َتْهر ب اتِصيب النَّ 

ـــــــوا اْمَزْرْبِعيــــــــن َتَتْغَلْب في القرن المشه ـــــور و الَشْهـــــــر   أوالدَهـــــــــا د ون اْخَفا َيْضح 
 ك ْله ــــــم جن ـــــــــــود الك فَّــــــــــــار َحاصِليـــــــــــــــــــن ــــــــراو َبْعدَها َتْتَخَلْط َكْرَكـــــــــــــاْز و الع قــــ
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 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 ثَبَّْت يِقينــــْك و انصَغــــى لَذا الكـــــــــــــــالم ك ون ثابت َحْذِري و افَهْم ما نق ـــــــــــــــول

 ق لت في الَيْقَضة حْق ليِس في المَنــام ـــــة َمْرِويَّــــــــة من سيِّدَنا الْرس ــــــــــولَراِوَيـــــ
 أو تسق ط الدَّعــــــــــوة من قــــــــــّوة الْظــــالم القــــــــرن الرابع عشـــــــــر فيه كّل َهــــــــْول

 باْمَراَكْب من فــــــــــوْق الَمــــوْج َزاحِميــــــــن الْبَحــــــْر ليز الَغــــــــــدَّاْر يثِنـــــي على ڤاإلن
 و اعَصاَكْر َمْنص وَب للَحْرب َواْقِفيـــــن أو في السَما َيْبِني ِديَوان اْعَلى الْحَذْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
وح وا اعَلى الْنَطاحْ ڤاإلن  ايَغَيـــــــــْر َجْهد َيْنْقَلـــــــْب تْقِليب الْرَحــــاو   ليز ايَهاِوي ر 

ين بالْساَلحْ   في السََّماء و األرض اجن ود امَناْطَحا  بالْعَساَكر و اجن وْد اْمدجِّ
 ناْر َتْشَعــــــــــل ما ْتطِفيهــــــــــا امصالَحـــــــا  و ايفوز بمد ن مع القرَياْت بالْســـاَلحْ 

 ما ْيَشـــــــَد فَــــــــــــــــاَزْع اْمــــــن الم َحارِبيــــــــــن  ْلب مبنى اعَلى الشُّْوْم و الْغَدْر َناْر قَ 
 اْيف وز با مد ون د ون ْخَفى اْمَحْصِنيـــن  اْتَمام سِتيــــــــن او َجْمـــــــــَع و الْشهَـــــــــــْر 

 ٭ن و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعيْ  ٭
 اهلل ْيَشتَّْت اْشَمْلَهـــــا اْعلَــــــــــــى اْسه ـــــــــــولْ   من بْعد ِجيش الفرْنِجي اْتع ود َخاْسَرا
لَطــــــان القــــــــوم َكْصـــــــــَرا   وا ْتع ود َلْه بالَجزَية و الّطاَبْع و الْقب ول  واْيَشْع بَها س 

 ايع ود فيها الَمْدفَــــــــــــــْع اْيِزيــــم بالْطب ــــــــول  اْبـــــــــــاَلد  امَصــــــــــــــــْوَراَوين َكانت حْظ 
 ما يِدير الَكْصـــــــــــَراِوي في الَخارِجيـــــــــن  َمْن ْطَواَلْت ع ْمر  يش وْف بالْبَصـــــــــــــْر 

 َناْصـــــــرْه اهلل د ون اْمـــــــــَداْح َيا ْفِطيــــــــــــن  لْنَصـــــــــْر في التواِريْخ َشْفَناه م وع ود با
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

وس بالشُّـــــوم ال ان في اْشهَــــــــــر ذا الّتاِريــــــخ يك ون يا ْفِهيـــــــم  ــــــــــــــارڤَ حّتى تق وم الرُّ
وْد و الْزِديـــــــــــــمْ اْشه ور شَ  ْب في الّليل و الّنَهار لَّى فيَها الَبـــــــــــار   و الْرَصاص يص 

 اْتع ود م ْلك الَكْصـــــــَر بالعــــّز و الوقَــــــاْر  حتَّى يثَبـــــــــْت اْنَفــــــــاْد الواحـــــــــــد الحِكيـــــــــــم
 و اتش وف ما َقاْل بن عِبيدة يا فِطيــــــن ذ و لبَياْت ما الْسَطْر ثبـْت يِقيَنْك َو اْشَرْح 

ْهلَى اْمَهوِليــــــــــن هذا القول المنس وب ال الش وم و الحَقـــــــْر   فيه اإلساَلْم َيْضح وا ج 
 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
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 و اتش وف عباد اهلل بالخوف هايما  ــــــــــَذابْ عاْم الواحد و الَستِّيـــــــن المنس ــــوب للعـ
 و االجناس على ك ْل طريق حاْيَها  و الْسواحق مبنية كي الطيور في الْصــــــَرابْ 
 أاّل امشومــــا.....و الخاليق على   ستَّه شه ور ِذي َمرس وَمة بالَوقت و الْحَسابْ 

 او في السماء اْمَراَكْبه ْم اال ْاشتؤَيه  ـــــــّر و البَحـــــــــــــــــرو الْرَبـــــــــــْع الْمــــَودَّر في البـــ
ـــــْر   في التََّواريخ مْذك ور امن الَجاهِليــن  َخْلْق َشتَــــــــــى حِكــــــــــي ن ْقَصــــــــــــــان ما العم 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ــــــــاْل ايه ــــوْم َيا لِطيــــــــف االْصَفْر ْتش وْف ما تش وفإَذا افطْن َبن وا  ْل ما الدجَّ  امنصَّ

وبَها اْصف وفْ  ْمَها في الّشتاء ِوا ْيَتْمَها في الخِريفْ  و اْعَساَكْر َمْشَتْهَر في اْحر   ايخ 
 َجاِنــــي َجاء من ِجْهت  اْعِصيـــــــفِريْح رْ  ما يَخلِّـــــــــــي فيها اْصـــــــــد ود اْوال اْدف ـــــــــوف
 و الْخالَيـــــــــــْق في ك ْل ْقِبيلــــــــــة اْمَشتِّيــــــــن الْمِليــــــــْح ْتِصيب ـــــــــــــــــوا َهْرَبــــــــــان َكالْمه ـــــــــــْر 
 ـــــاْد ْتَلطَّــــــــْف َما الك ــــــــور َخايِفيــــنْ و الِعَبـــ و الْسَواَحْق و الب وق اْتِصيْح ما اْقَصــــــْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
وح وا اْعَلى االْهَمــــــــــــالْ ڤاالن بعد ما َيْتَخـــــــــــــاو ا و ْجن وس بالْفَصــــــــلْ   ليـــــــــز ْيَجيَّــــــــْف ر 

 اباَل اْغَواَيْط َيضر ْب اعلى الْيِمين و الْشَمال مْنص وْب َكالْطَبلْ  اْهَنا او َغاِدي يبَقى
ــــــــــْت الْبَطــــــــــــــــــال و الّطلَيــــــاْن ْيَهــــــــْز َهزضات كالشَبـــــلْ   اْعـــــــَواْن للَكْصــــــــراوي اْمَشتّـَ
َنـــــــــــــاِدي من ربَّْنـــــا الم ِعيــــن  ـْر و الوقت يمِشــــــــي بالّساعة و العَبـــــــ  حتى يَنـــــــاِدي الم 

وا ما َداْر شــــــــدَّاْد بالْعَبـــــــــــــــْر  ـــــــــور َغامِقيــــــن  َلْو يِديــــــــر  ـــــــــــوا في اْبح   َخْرته ــــــــــــْم يِطيح 
 ٭ك ْل َعْين و الّصالة على الهادي ن وْر  ٭

ــــــــــتْ  و بالحَيـــــــــــــــــاة ما زال َوقت الحـــْرْب يَنــــاِدي اْمَشتّـَ  ايش وفَها َمْن طوالْت ع مر 
 بالكثور الَقاِوي و الْرَصاْص و الْشَتاتْ  و اْتش وْف َما َيْعَمْل ِكْصَر في اْعَداوت  

 كيف نادلــــــْو عليه اهل الحّق بالثَبـــــــات احك وْمــــــــــــت  ما تْبقـــــــــى في الّدنَيـــــــــــا اال 
 ه َو يع ــــــــود َفْرَحـــــاْن او َعْدَيان  اْمَنْكِديــن إَذا ْغَضـــــــــــْب ما يَشـــــْد َشــــــدَّاْد بالْقَهـــــــــْر 
 ّبـــــــــــت َذا القــــــــــــــــول يا م ِعيـــــــــــــنيا اهلل ثَ  و امَعاه صارت االسالم اتع ود بالوقَــــــْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 تنقسم في الم د ْن و سائر ااْلِصيــــــل في اثِنْين و ستِّين يءَهاوؤي اْمَحاْلَهــــــا
 لْسواحْق ترِمي فيها اال ْشِعيـــــــــــلو ا َهْم َدار البيضـــــاء او َطْنَجــــــــة ْخَباْلَهـــــــا
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 و اتع ود هل بان ما ْالقِبيل ال َلْفِنيل الْربـــــــَاط او فاْس او َمْكَنــــــــــاس َناْسَهــــــــا
 الشل وْح و القَباَيـــــــــْل ايج وا اْمَسْلِميـــــن و اْهل الصوَير َتْفَتْن من اْمَحاَيْن الْكَدْر 

 و الَكافر للكافر ضرَبات َقاْسِحيــــــن ــــــــْم للَمْسلَــــــــــــْم يع ـــــــــــــود بالوقَــــــــــــــــــْر الَمْسلَـ
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

 ورحتَّى تسَمْع الَمْدَفْع ايِزيم في الْبح   و الوقت ما زال يَنــــــــاِدي يا اهل الشنَّـــــــا 
ـــــــــــوْر  و الجن ـــــــــــوس في َخْدَمتَهــــــا غير راكَنــــــــا  اْمَودَّْر اْعق وله ــــــْم َكْصَرا ْباَل ْبخ 
َنـــــــــــــا ــــــــــــار الخارْج ابن الزِّ  ك ــــــــوْر بالسواحق يرِمــــــــي ك ــــــــوْر بعد  الغــــــــــــدَّار النَّكَّ
 اْيَهْدَها بالْمَدافَــــــــْع َو اْكَوارَهـــــــا يِليــــــن و اعَلى الَجزاِئر ْيِشير من ِجيَهْت البَحْر 
او في الموت يا فطيـن س كَّانَهــــــا اْمَهْوِليـــــــــن ِكــــي ليلـــــة القبـــــــــــــــر  ك ّل يوم َيْتَرجَّ

 ٭لهادي ن وْر ك ْل َعْين و الّصالة على ا ٭
 و اتع ـــــود منَزْل للَهْجرة مرش وم البــــــــالد الْقِليعـــــــــة او مّتِيَجــــــــــــــة اْتع ـــــــــوْد َخايَبــــــــا
 اْمْر العَنادْ  ش وف ِذك الب ْقَعة ما جاَيْبَها في الدَهاليـــــــــــــز العبـــــــــــاد ااّل امَخاْيَبـــــــــا
 ما يطيــــــــــب له ــــــــم َعيـــــــش و ااّل ارقَــــاد و اهل البليـــــــــدة و الحــــــــــراش غارَيـــــــــــــا
 و اتخيَّـــــــــــــْل والي دادا و الّلي نايميــــــن و اتخيَّل عبد الرحمان الفايــــق الْخَبــــــــْر 

 حتَّى اْتَفـــــرَّج على الم سِلِميــن يا ْحِنيـــــن يا اهل اهلل أْهل البّر و البحر و ْتَخْيل وا
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

ــــــــــوب للك ــــــــور كّل يـــــــــــــوم  َهْم وهران و َهْم اْقَضى على ابالدَها  ِذيك منص 
ــــومْ   ـــدَّم مــــــــع ابراْجَهــــــــــــــــــــاَساسهَـــــا يْتَهـــــــــــــ  او تاْجَها الَفايق يْتَكنَّى امن الْحم 

 اْهَنا او َغادي َملتاح او تالعة اته وم  عنْد َباْب الَحمِري ينَتْشروا اوالدهـــــــــــا
 َسافِرينو الطريق مقطوعة اعلى الم    َحْد ما يتَهنَّى اوال من يجيب الْخَبـــــْر 
 و اوالدها في ك ّل قرية االَّ امزربِعين  َهْمَها َهْم كِبير بالــــــــــذُّل و الْحقَــــــــــــــــْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 ايقيس في عَنابة َشلَّـــــــــى امن الشهَــــــــــاب بعد ما ينهضْتك وا مد ون دون الشـــــــان

 امناسب عيش النس ور و الب وم و الغراب  وط و المراِسي اتع ود يا فالنو الشط
 َصرَّف اهم وَمْك على االسالم يا م ِعيـــــــن َكْصَرا َيْهَرب عنَدك يا شيخ الْقــــــــــــــــَدْر 
 نانص ر قــــــــــوم اإلســـــــالم اعلى الكافريـــــــــ  ابجاه فضلك و بجاه صاحب الْنَصْر 
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 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ــــــــــــــــْر اْبَشوَكــــــــْت الْعَمــــــا ٭محَنـــــــــــــْت قسنطينــــــــــــــــة او س كَّان لبــــــــــــــــراج   ناْسَهـــــــــــــــا تتعمَّ

 فـــــــــــوق تـــــــــاج الهــــــــــــوى االَّ اْمحالَســـــــــــا ٭االَّ افــــــــــــــــواج و السواحــــــــــــــــق من السََّمـــــــــــــــا
 امنظمين امَع الكصراوي بالشوم الَبأَسا ٭بالجَهاْد يَنــــــــــاد وا س كَّانهــــــا اعلى العـــــــــــــالج
 ـــــن كانت مرســـــــــــــى اهلها خايفيـــــــــــنويــ٭و اعلى الشط وط اْمَرصِّي تفقْع من احَضر
ور شلَّى إكي َيْضح وا اْمَزْيلِفيــــن ٭و الْبح ور او ماء ه ْم واصناف و الْشفَــــــــــــْر   و البر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ـــــــــــون ٭ما زال في ارِزيْو تسَمْع اْقَصاَيْص الْبـــــــــــاَل   َحْوْز بِطيَوة اْمَع القرَيات و الْحص 
 بالسواحـــــــــــق َتْرِمـــــــــــي تْحِكيه ـــــــم اْجن ــــون ٭ع ْرَبانهــــــــــــا بالفزَعــــــــــــــــــات غيرَهـــــــــــا اْمـــــــــــاَل 

ـــــــــــــونْ او شـ ٭يَّم او شيء حاَيْر او شيء راحالَ ڤَ شيء ام ْد اهلل من قــــوَّة الْفتـ   ـــــىء ْتَوحَّ
 حتَّى اْلواد اْلمقطَّع إَذا تسَمْع دون حين ٭م ستغانــــــــــــم ترَجــــــــــــــــف َرْجَفـــــــــــات بالْعَبـــــــــــْر 
 مستغانـــــــــــم مضمونـــــــة باهـــــــــــل اليقيــــــن ٭ـَدْر ال ْتَخـــــــــــــاف و ال َتْفـــــــــــــَزْع من َروَّع الْقــــ

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
د اهلل و ادِعــــــــــي بالَّْطـــــــف يا فــــــــــــالن  إذا اسَمْعت الَمْدَفْع ايِزيم من اْبِعيـــــــــدْ   َوحَّ

 تاْجَها َمْنس ــــــوب ْعَلى الشُّوم و الْحــــــــــَزان  ر الوقيــــــــــــدْ َواْك تعرف الدَّنيا كيف َنا
ْد الوِحيـــــــــــــــد  او قول الَحْمـــــــــد عَلى القضاء و الشَّـــــانْ   كان صابَتْك م ِصيبة َوحَّ
ْر اإلسالم با جْ   ما زال َيْهَدف الخير اللِّي َمالوا اْعَبْر   َماَيْع َفارِحينما زال تنص 
 او البــــــــد ما الي ْســـــــــر ال النَّاس المومِنين  ال ب ْد َما الع ْسر ايك ون َبْعد  الي ْســـــــــــــــر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 و اذا طوالْت ع ْمَرك اْتش وفها اتش ــــــــوف ٭ــــــــــــــــْر ْثَبـــــــــــْت عِلينــــــــــــــــــــا َذا القــــــــــــــــول باْلْعَبـــ

 و اتَغَيْب النَّاس الف ْضاَل َنْفَرْت البي ــــــوت ٭َتْكَسْد البالْد من التجارة ال بيع ال ْشــــــــــــــــــرَ 
 من ق وَّة الج وْع النَّاس َهاْماَل اوال اوق وف ٭ــــــــــــــــــــــــــــرَ و الْمَساِكيـــــــــــــــــن َتْهَمــــــــــــــــــْل َجاْفـــــــــــــ

وك عَلى الم ْسِلميــــــــن ٭حتَّى تناِدي عاشــــــــوراء يا َسْعد من اْعَشـــْر   الْشهَــــــــــْر الَمْبــــــــــــــــر 
 الفقيــــــــــــر يشبــــــــــــْع اْمــــَع الم ْفِرطيــــنفيها  ٭فيه َتْرَخْص َلْسعار او تكثر االثمار بالْقَدْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 وا تَبلَّع اْبح ورَها اْمَع ِوَدانَها اْخَنــــــــاق اْصَباْنَيـــــــــــــه َتْفتَـــــــــــْن و اتِهيـــــج في الخَبـــــا
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 و ْيَزيَّْر ذاك اليـــــــوم اْزَيلرْت الْشَنــــاق لْمــــــَودَّْر اْهلَـــــْه غيــــر قاْطَبـــــــــاو الْرب ـــــــــــْع ا
ـــــور الَمـــــْوج َهاربــــــا  َكْصـــَر تابعه ـــــــم باْسَواْحق ـــــو اْحـــــــَراق و الْمَواكــــــب في الْبح 

 ويْن كانت َمْرَسى اْهْلَها اْمَهوِليــــــــــــن يــــــــــــــن كاْجَمــــــــــْر و الْسَواحق َتْرِمــــي َشاعلِ 
 و الْمَشاَهب اْعَلى االْعَباد طايِحين و االلَغام َتحت األرض يَزْلزل و اْهل الْنَفْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 المراسي و الشط وط او سائر الْسَحلْ و  ما زال يْتَخلَّط ْعَراك في ساِئر الْمد ون
 و اتصيح باْعَساكرَها كي ْجن ود الْنَحــــلْ   قوم بني األْصَفر تناِدي اْعَلى الْفت ون
 من ق ــــــــوَّة المدفَـــــــــــع ما يعِطي اْفَصـــــــــــلْ  و الح وت َيهرب ما الموَجاْت الْرك ون

ـــــــــــوَها ْديِيـــن َلى الْحَذْر و اصباِنَية َتْرك ن و اْتَساِمي اعْ   مع القبايـــــــــل و الْشل وح ايج 
 َما اْيَخلِّـــــــــي فيها ِحيطـــــــــــــان واقِفيــــــــــــــــــن  و اْيَزْجَها الع ثَماِني من ِجيَهْت الْبَحر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 في الَجزائر َيَحْكم وا َقرَيات و الشط ــــــــــــــوط ٭س او َبْعدَها اْجن وسما زضال ْتش وف ْجن و 

ْكْمه ْم اْمَقْرَقـــــــــْع اوَباِقـــــي اْبال ْحي ـــــــوط ٭َنْحــــو ْثالثَــــــة شه ــــر َيْبَســـط اعلــى الْجل ـــــوس  او ح 
ـــــى ْتق ـــــــــــول السَّاعــــــ  من بْعْدَها َيْلْتخ وا َوايَول وا هارِبين كالْقط وط ٭ــــــة َوالَّْت بالفل ـــــــــــــوسحتّـَ

 اْو َثمَّ َيْتــــــَوزَّْع كالَوْكِريـــــف اْعَلى الم َعوِقيـــن ٭َساْس الْفَرْنِجـــــــــي اْسَبــــاب اْخِديَعــــْت الْوقَــــــــْر 
 او شيء فاَرْح بالْقش ـــــــوش اْمَع الم َحوِقيـــــن ٭ن او شيء يدِّ الـــــــــــــْزَدْر َشيء َيدِّي الَمْســــــالَ 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ـــوق َرابَهـــــــــا  اْعِييت ما َنْكَتم و انَخبِّي ذ و االْخَبار  َناْر َوْجـــــَدة لْهَبــــــــت و الشَّ

 َبار و اْصَغــــــــــــــارْ:َنْعَلم بها االْساَلم ا  هو اللِّي اعَطاِني اخَبارَهاسيد الشِّيخ 
 َنْبِغيه َيظَهر اْعَلى اْتَمام َذا الْشَعـــــــــار  ما انَظرت في اللَّوحاْعَلى اْتَماْمَهـــــــــــــا
وم م َحـــــــــــال َيْنذَكـــــــــْر   َيتَّْمَحــــــى ِديــــــــوان ما اللَّـــْوْح يا فِطيــــن  واْخَبْر ِتْلَك الـــــــرُّ
 ال ْهَنـــــــــــا اَل َراَحـــــــــــــــــة َلْلم ْشِرِكيـــــــــــــــــن  ِكَمت َداْر الف ْلْك ْيـــــــــــــد ور بالْعَبـــــــــــــــــــر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ْلَطان َنْحـــــــْو الِحَجــــــاْز ه َو ْيَتْمَهـــــا و ِاَذا اْطَوالْت ع مر ك َتْزَها امَع االْســــــــــــــَودْ   س 
 َلَمـــــْن َيَسْلَهــــــاَحاْصلَــــــــة َكالشَّوَكـــــــــة  و اْلَعلَّــــــــــــــة َعلَّــــــــــــــت اْثَراَيــــــــــــــْت الْيه ــــــــــــــــود
وفَــــــة َلَمْن اْيَحْلَهــــا بالطَّاَبــــــــــــْع َيْمش ــــــــــوا و اْعِليه ــــــــــم اْشه ــــــــــود  و اْجَناْبه ـــــــْم َمْسر 
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 يــــنَعام ثالثة و َستِّين اْمن اْلم َؤْرخِ  الَمْسَلم على اليِمين و اْنِعيل اْعَلى اليَسار
 اْو َتْفَرْح الم سٍلِمين اْصَحاب َياِسين واْيَحل ربِّ باب الرَّْحَمة اْعَلى الْصفَـــــــــــــــــر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ــوم ْزْق و األثَــــاث و الْرح   بالطَّاعـــــــة اْعـــــــــــاَلمْ ِوين َما َيْهَرْب َما ايِجي  َيْنَهْتك ـــــوا ما الــــــرَّ

ــــــْو ي ورثـ ـــــــــو اْظــــــــــــــــــــــاَلم ْطَراْن و الْحم ومڤَ و اْيع ود َوْجَهْه َمْطِلي بال  بعد ما َشــــــاف الضَّ
ـــْت اْو َمن قِرَيــــة اْيه ــــــــــــــــومْ   الَمْسَلم ا و يضَحى ِليْه بالْذَمامْ ا و راَغْب في  و الَخْير اْمَشتّـَ
ــــوا ِلي بالرَّْحَمـــــة يا ك ّل من اْحَضـــــــْر  ــــــــد سّيـــــــــــد الم َهاْجِريـــــــــــن واْدع   اْبَجـــــــــــاْه َطـــــَه محمَّ
 َكذَّْب فيـــــه َمــــــــــاْه اْعلَــــى اْيِقيــــــــن ا و ك ّل من ك ل من اْتَقــــــى بالْقَواِلــــــي َما يش وف َشــــــــرّْ 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ْل ما َيْبد و الَحْرب اْثَبْت الْكاَلم ــــــــــــوب َأوَّ  َيْنْقَســــــم اْعَلى َقسِميــــــن في الوج 

ل اْيِشيــــــــــــع يا َأْكــــ  في بالد الم ْغِرب مذك ور في الكتـ ــــــوب ـــــَرمالْعَراْك األوَّ
وب و العَراك الثاِني يْتَكنَّى اْخَصـــــــام  في ابالد ت وَنس ِهي ِمْقَياَسْت الْحر 
 و امراْكَبه في الَمَراِسي غير َدايِريـــــــــــن اْمَدعَّم باجي ــوش َلْلَفْتَنـــــا َكالْنَمــــــــــْر 

 و ْيَحْرك ول َمن َثمَّ يا ْجِميع دافِعيــــــــــــن ا َيْترََّجاْو اْيِجيه ــــم الْخَبْر ا و ريَّاْسهَ 
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

 ـاَوْر و اْعَلْمَنـــــــــــا ِبْه النَّــــــــــــاس اْهَل المَنـــــــــــ  و اللِّي اذَكْرَناه َحْق ما ش ْفْت بااْلَمـــاهْ 
َيْب َظِني َمْن عيد الْفـــــــــَراح  َمــــــــــْرِوي ْمــــــَن الَهـــــــــاِدي سَيــــــد اْلــــــــــــْوَرى  َحاَش اْيخَّ
 ....الَمِلك  الق د وس س بَحان من يِعيد أْسـ  اهلل راقب و اْيثَبَّت اَلْهْل الْفَصــــــــــــــاح

ــــــــــــــالة اْتف ـــــــــــــــوز بالْيِقيـــــــــــــــن  ضَحى اْتاَلَزم الْكَبْر ال ْتَهاِوي َنْفَسك ت  َذْلهَــــــــا بالصَّ
يْك اهلل يوم الَهْوْل من ْهم وْم َقاوِيــــن  ِدير ت ْكَلْك في اهلل واْدِعي بالْنَصــــــــــــــر  اْيَنجِّ

 ٭ْين و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل عَ  ٭
 بالْمَراَكـــــــــــــْب و الَغوَّاصــــــــــاْت و الْقل ـــــــــــــــــــــــــوعْ   َكْصَر يْدَفع با ْجي وش اْعَلى الْعــــــــــَدا
وعو الْعَصاَكــــــــــــْر َزادَمــــــــــــة بالْبن ود   و الْصَواعق َتْرِمي بالك ـــــــــوْر َناْفــــــــَذا  و الْفـــــــــــز 
 و ايِقيس في عنابة فيها َشلَّى ك ورات باْتب وع  و اطراْبَلْس َيْلِوَها َتضَحى اْمَرْمـــــــــــَدا
و ايِقيـــــــــس في عنابــــــــــة ك ــــــورات ياسِريــــــــــــن     ا و بهدَها َيْلِو من َثمَّ اعلى الْبَحـــــــــــر

 ا و بيـــــن االدراب اْتش ــــــوف النَّـــــاس َهارِبيـــــــن  تفزع من ق ـــــــــــوَّة الك ــــــــــور و الخالَيق 
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 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 و اْعَرْضنـــــاه اعلى السَّــــــــــادات اْهل الْوفَـــــــا ذا التَّاريخ ا و جدناه اصِحيْح دون حال

 َهــــــــــــــَذا ا و َذاك بالجي ـــــــــوش ا الَّ اْمَصافَّــــــــــــــا ين يوَقع الَحـــــــــْرب َما ْيَفك اْفَصــــــــالامنِ 
 ِوين َصاب َمْرَسى تضحى فيها االَّ اْمَزيْلَفا ليــــــــــز اْيَعـــــــْد باْعَساكـــــــــَْر اْبَطــــــــــــالڤاإلن

ـــــــــْت لواو يع ــــــود َثمَّ اْحِزيـــــن َيْنْهَلك باْمَحال ـــــــــــــوا ا و تَــــــــمَّ َيْنْكَصـــــــــــــــــْر   و الْشَمــــــْل َيَشتّـَ
 ـــْل اْعِليــــــه َقْفـــــــــــالت د ون ِحيـــــــــــنا و يْقَفـــــــــــــ َكْصـــــــــَر َيتَّبَعـــــــــــه با مراَكــــــــــــْب اْكثَــــــــــــْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 ـــــبو اْعَساكر َتْتـــــــــــــَوزَّع من ق وَّة اْنِهيـــ بعد ما يتَبــــــــــــدَّْد حالــــــــــــــوا و اتع ــــــــــــود َهايَمــــــــــــــــــــــا
 قيبل عيد الموسم يا فاهم الخطيـــــــــــب في اثنين و ستِّين الحْرب في األرض و السَماء
وسيــــــــــات ضَخـــــــــى اْمَهشَمــــــــــــــــــا لَّب من ساعة اصِليــــــب و اْعَساكـــــر الرُّ  و الكبير يصَّ

 و الم ْلك يتوزَّع يضِحى في ساعة اْرِهيــــن ٭َشـــــــــــــــــــــــــوَّاش بالْقـــــــــــــــــــــــــَدربعدهــــــــــــا يعمـــــــــــــــــــل 
ـــــــــــــون ايريـــــــــْب و األرض َتْتــــــــــــــــَودَّر  و الديار اعلى الَيمين و الشَِّمال طايِحين ٭و الحص 

 ٭ك ْل َعْين  و الّصالة على الهادي ن وْر  ٭
 اللِّــــــــــــي اْعليه ــــــــــــم التاريـــــــخ ايبيَّـــن اْنَشــــاد  هذ و اْجي وش الَعمدة يا فاهم الحديث
وح  هو الم غيـــث  اْمَقبَّـــــــــح خيالــــــــــوا و اْمَعمَّد اعلى طـــــــــــراد  و الفرنجي اْضَمن ر 

 قال َنْملْك القرَيات و الم د ون و البــــــــــــــــالد  من َنسالت الخِبيـــثليز اْمَنسَّل ڤاألن
 و اْجن ودها دون اخفى َيْضح وا امَسلْسلين  و الْرب ع الْمَوَدر َمْكِوي اْباَل اْجَمــــــــــــــْر 
 ألرض اْمــــن الم وكليــــنو نَّْس اْمـــــــــــد ون ا  و ايشيع بهم مْنه  َموع ود بالْنَصــــــــــــــر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
وف ك ل من َيْدِعي اهلل ما خاب من ْطَلبْ  ْمت  واسعة و اْمَشْقت  اْصـــــــــر   َرحَّ
 ه م اْعالم الدُّنيا بالدَّرقات و الْسي وف  مازال تنظ ر عيَنك َهيالت العـــــــــــــــرب

ْنت ولــ  الْعَرب ه م أهل الَغْزوات و الْني ــــــــوف  ـــــــي نحِكي ألهل الْنَســـــــبْ و الصَّ
وق شاعلين  ال َتْفـــــــــَزع من شوكْت َليث و ال اْنَمْر   و الْرَعد ايصادي و الْبر 
 ـنيـــڤِ و ايَبيَّن اهلل االَّ احقوق اللِّي دار  ليلة اله ـــــــــول محس وبة كي ليلة القبـــر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 ناسَها يْنَهلك ــــــــــــوا من ق ــــــــــــوَّة الْصــــــــــــد ود  ما زال اتش وف البهَجا في ساعة اْلَدم
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ل إسراِفيل اَتى اعلى الْبن ـــــــــود خلق ياسر اتم وْت و اصَناف بالـــــْرَدمْ   حتَّى اتقو 
 و ايَحل ِبيبان الم لك اعق ود بالشه ــــــــــــود  رئيــــــــس الدولــــــــة بَيـــــــــد  َيقَبـــــض الْقلَــــــمْ 
 و اهل الْزَعاَزع من بْكِري قـــوم صايلين يْتَلَقاو ايَبان اْبن ود الشَّرق في الْبَحــــــــــر
 في الَهوشــــات اْجميــــــع دافعيــــــن ك ل ما و الْرَصاص عليهم ْيص ب كي الْمَطر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ـــــــــــود بالفراج و ايَبيَّـــــــــن اهلل احق ـــــــوق الظُّــلـــم واْجــــــــــبَ   و ايع ــــــــود حظ الَمْسلَـــــم َمْوع 

ــــ ـــــت الكصـــــــــــراوي قصَّ  و ايشيب فيها الْرضيع في ساعة الْكَفاح ـة امَغــــــــــــْربَ قصَّ
 اْمَزايْلــــــَف ما الغَباَيـــــــْن اْتِصيــــح بالِنَيــــــــاح في ك ل َفْج اتصيب الك فَّار غير قاطـــب
 َقْحــــــــْط االعبـاْد ااَل اِمَهلكيـــنمن ق ــــــــــــوَّة ال و اللِّي ْتَسِميه اْتصيــــب َوْجــــــه  اْصفَــــــــــــر
 اســــــــــــالم و الك فَّــــــــــار االثنيــــــــن ْاَخلِطيــــــن َمْن اَل لو ا اْكَتاف مسكين ايم وت بالْدَمر

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 اته وم الكبير و الصغيراو بين االسواق   ما زال اتش وف الك فَّار يا ْجِميع جافر
ــــــود َمْشن وق اْعَلى اْحفيـــــر  و اْحرايْمه م َمْمل وِكين بالذُّل اْمَيَســــــــــْر   َعبَّاديـــــــــن الْعم 
ته ــــــم غير َحاَيـــــــر رَّ  الْبِشيـــــــرعديـــــــان محمَّد الهــــــــاِدي سِيدنـــا   و اليه ـــــــــــود في ج 
 و الْجَواَمـــــــــــْع َتْعَمـــــــــــر باهـــل الم َصْلِييــــــن  او َثمَّ يسق ط الَفْسق و اْعليه الْخَمــــــــر
 قَـــْوْت الغاِني و الَمْسِكين اعلى الْسِنيـــــــن  ترَخْص االسعار ما الذَّيقات و الْثَمْر 

 ٭ك ْل َعْين  و الّصالة على الهادي ن وْر  ٭
ْم َلْه َعاِميــــــن غير اْفَكــــــاْر َهاْيَجــــا  الَقْرن الثَالث َعاَشْر و الَستِّين َيْنَحـــاز  ض 
 و الْجن ـــــــــود الخِبيـــــَث غيــــــــر ما يَجــــــا  زيد ِستَّة أشه ر على هيئة الْبــــــــــــــــــــَراْز 

ــــــا  ا س لطان اْمن الِحَجـــازَيْفَتن با اْمَحال و   و اْعَلى دين االسالم النَّاْس َضاجَّ
 به اْعَرْب خدَّا على الشُّوم دايريـــــــــــــن  و العاَلْم الَمنس وب ابِصيْفت وا اْخَضــــْر 
 َيْنْصر  اهلل دين الَهاِدي َتاْج ك ّل ِدْين  و الِعَراق اْمَع الَيَمان اْتصيح بالْنَصر

 ٭الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  و ٭
 
ــــود في البـــــــــــالد ٭و الَكْصَراِوي َيْبَسْطَها من َهيَئات الْقَمـــــــاش  و الحريــــــــر الغالـــــــــــي موج 
ْيم و  ٭في األَقاِليم و الم د ون و القرَيات و الْعَراش  الكسادو الَخْلْق ايع وْد َمْكِسي بع الضَّ
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ــــــــْش اَل ْعَنـــــــــادْ  ٭و الَمْطــــــــــَرح مْقي ــــــــــــــــــــوم َعــــــــــْز للفــــــــــــــــــَراْش   و الــــــــــــــْزَواق امَنــــــــــــوَّْع ال غ 
ْبَعــــــــــــــة و َستِّيـــن الَقوم َتْنْجبَ   َقال وهــــــــــــا َساَداِتـــــــــــي االشَيــــــاخ االْوِليــــــــــــــــــن ٭ــــــــــْر َعــــــــــــــام الرَّ

 ــنو اإِلْســــــــالم فارحــــــــــــة بالخيـــــــــــر َكامِليـــــــ ٭و الخيــــــــــــــر َيْبَســــــــــــــط ْلَها َبـــــــْر بْعد َبــــــــــــــْر 
 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭

ابـــــــــر يَنـــــــالْ   في اآليــــــــــــة المذك ـــــــــــورة من ربَّْنــــــــا الْجليـــــل  ال َتْقن ط ما الِذيـــــــــق الصَّ
ـــــاد بالْفِضيــــــل اْمَع الخل وِفــــــــــي  بن ْعِبيَدة َمْسِكين يبات في اْجَبــــــــــال  َلْكَحـــــل الَمجَّ
 الْخل وِفـــــــــــي َحَقاِنـــــــــــي َمــــــــــدَّاح في الْقِبيــــــــــل  و اِعليه رحمة اهلل َناظم االقـــــــــــــــــوال
 ي الدَّاج اْمَع الم َوِحِدينْ و ايءَباْت َساَهر ف  َحدَّثِني َتلِميذه م َحال َما اْصَبـــــــــــــــــــــر
 و ايق ـــــــــــــــول الَحمـــــــــــــد  هلل َربِّ الَعلِميــــــــــــــــــن  وا ْتَراْب اْفَراش  و اوَساد و الْبَحــــــــــــــْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
 ك ل من َيْكِسَهــــــــا َمْنس ـــــــــــــوب َله ك ــــــــّل خيــــر ـــــــــة بالْقــــــــــــــَوافْ و الْقِصيـــــــــــدة َمْنظ وَمــــــــــــــ

 َما اْيك ــــــــــوَدة وْســــــَواْس في ساعـــــــة الْنِفيـــــــــــْر  و اللِّي يسَتْحَفظ ِبَها لْيس َما اْيَخـــــــــــــاف
 ب ـــــــــــوح ِبَها و اْهــــــــَدْر ِكـــــــي َخيــــــــط الحِريـــــر َمْرِويَّــــــــــــــة من سِيــــــــــد الْشـــــَراف َراوَيـــــــــــة

 ا م عينانت الرَِّحيم انَت الرَّحَمان يا مِبين ي يا اهلل اْلط ـــــــــْف ِبَعْبـــــــــــــَدْك ِإَذا اعثَـــــــــــــــــــْر 
 َعـــــــــام ثماِنَيـــــــــة ْو َرْبِعيـــــــن َسَنـــة اْمَؤْرِخيـــــن اْنَظْمت هَذا المْنظ وْمة في حالة الْصَفْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
ــــــــــــد   اخَتْمتَها الصَّالة على سيِّدنا الحبيب  تــــــــــاج االنبيـــــــــاء الِكــَرامِسيدنــــــــــا محمَّ
 او َما اْضَوات النج وم في َغاسق الْظــــاَلم  و الصَّالة عليه َقْد ْعَناِقيد الْزِبيـــــــــــْب 
 من صلَّــــــــــى عِليـــــــه م َحال َيْلحق وا اْنـــــــَدام   انزيد بالصَّالة اعلى راكب النجيــــــب

 اْرْحم وِنــــــــــي هلل يا اللِّــــــــــــــــي امَجمِعيـــــــــــــــــــــــن  اْمَعمَّْر اْمَصاَوْب اْسَطــــــــــــر بْن عِبيد
 او َنْتَغافروا كؤي ِعيد المغِفرة على اليقيـن  اَل ْغَنا نتَلقَــــــــاو في موِقف الْحَشــــــــْر 

 ٭ك ْل َعْين و الّصالة على الهادي ن وْر  ٭
 َمْن ِبيـــــــــه االســـــــــالم اْجِميــــــــــع َفارِحيــــــــــــــن و الصَّالة على الَهاِدي صاحب الْبَشْر 

 ٭و الّصالة على الهادي ن وْر ك ْل َعْين  ٭
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هذا ما وجدنا فيها فق لناه على حسب َمْعِرفتنا و اهلل الموِفق للصَّواب، انتهت المنظومة 
ندوز بن محمد بن ڤالم َباركة على يِد كاتبها عبد  ربِّه الحاج ابن محي الدِّين بن ال

 .   بوترفاس بن المداني بن اْعَمر المجاوي
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 :اخامس

 احلاج خالد بن امحدسيدي 
 (سيدي بلعباس)
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 سيدي الحاج خالد بن أحمد: اخامس

 
خالد بن احمد من أشراف بني عامر بناحية سيدي بلعباس اصله قصيدة للسيد الحاج 

    من أوالد سيدي خالد، مات رحمه اهلل صغير السّن نحو عشرة اعوام، و من بالغته
 1و فصاحته في الشعر، سمي بالمنداسي الصغير

 بــا اليوم ريت العجــرى في  الدنيـــما يص
 ورــــــــــــــــه ثــــــر قاتلـــــد الحــــب الصيـــــو نصي

 بـــــــــــــــــر يرتهــباقي فرجة للناس من حض
 ورـــــــــــــــــــــڤواد مفــــــــــــــــــــل من الفـــــــــــه سايـــــــدم

 ربــــــــــــــــــو القرن مخلل في حجاه حتى ش
 وردــــــــــول مغــــــــڤة ال تـــــــــــمات على النطح

 بــــــــوم انطلــــار بالهمــــــــــصرى به الي ص
 رورــــــــــم مضـــــــــة عديـــــــــت بال صحــــــــــظني

 بـــــــــــــن شاب اذا نصـــــــــــوة جهده ربعيـــــــــق
 ورـــــي اعضاه مكســــي يخلــــــــى الحـــــو عل

 بـــــــــــــرة تنغصــــــــــة الطايــــتاخذ منه حرص
 ورـــــــدم الصـــــــــور يهــــــــــــوب كالكــــــــــو اذا ث

 رةــــــــــــــــوح قفـــــــــــرب في فجــــــــــڤي ما عــــــــــكل
 اتـــــــــــــــــــالد ضيقــــــي بــــــدل فـــــــــــڤي ما ـــكل

 رةـــــــــــــــــــار شفــــــل نـــــــــدم قبـــــــــما ع يـــــــــــــكل
 اتـــــــڤوع صــــــــــــدت له نجـــــــــــــي ما هـــــــــكل
 

                                                           
، طبع  1131قاضي محمد، القاضي الشرعي بتيارت، الكنز المكنون في الشعر الملحون سنة   1
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 رةـــــــــــــــول نفـــــــوض في حلـــــــــــي ما ينـــــــــكل
 اتـــــــــــــــــــڤا ازاـــــــــــه بعدمـــــــــــى مكتوبـــــــــيسع

 رةــــــــــــــــــــــــــن جفـــــــــــــــــه الجايحيـــــــذ منــــــــــتاخ
 داتــــــــــــــڤاره ـــــــــــن نــــــــــــــــو فالوطـــــــــــــــالڤاذا 

 رةــــــــــا و صحــــع في األرض تلولهـــــــــــشاي
 ـاتـــڤوس شنـــــى نفـــــــه عيطــــــــــت منــــــــــذاق

 رةــــــــــــد كبــــــــاح فيــــــــــدل طــــــــــوم تبهـــــــو الي
 اتــــــــڤن دــــل الجايحيـــــــــذى من نبــــــــو اخ

 
 ورــــــــــــول و دشــــا في حلــــــــــان مروعهــــــــك

 ربــال من اخيار العـــــــش رجــــــكان يده
 م زورــــــان ردهــــــــى سجعـــــب عيطـــو غل

 بـــــــــو على وطنه هيبة الي طعن يرته
 ورــــــــــــوت مذعــــره ما يفـــــح عمــــــــو الجاي

 بــــــــضڤبرصاص البندق يلتقى و ال ينـ
 ورـــــــوش محصــــــــــده يهدى جيـــــــو وحـــــه

 بـــــــــــــلڤا اذا ينـــــــــــــابهڤاو اعـــــــــرد الشــــــــو ي
 ورــــــــــــــم مشهـــــــــدة عظيـــــــك الهـــــــده ديـــــــعن

 ذبــــــــــــــما فنا من رقبة و ما فضح من ك
 رورــــــــــــلشڤ وـــــاس فــــزم يا نـــــــــــره يهـــــــــــش

 بـــي كتــــى عليه ربـــــن األجل وفــــــــو مني
 دورــــــــــى المقـــــــم و انقضــــــــم الحاكـــــــــــاحك

 ثــــــــاره فى المجالس حديــــــــــات اخبـــــــــــبق
 احــور نطــــه ثـــــل فيـــــــــــد و استخصـــــــــاس

 ثـــــــم الليــــــرب يا الفاهــــــــــــڤان اذا عــــــــــــك
 راحـــــــــالد ســــــــــر فى البــــــــــــڤاو بـــــــــــــما يبق
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 ثــــــن من حيـــــــــــــــروه الخاطريــــــــــــو اذا ي
 ت االرواحـــــــــــــــث ثبــــــة و يغيـــــــــــج رعبـــــــــيخل

 ثــــــارع حثيــــــــــه يســــــــــة و قيامــــــــــــبفراص
 احـــــــــــــــــــه طــــــــــــوم صاحبـــــوب معلـــــــــــو اذا ث

 و اليوم ضحى هذا الوقت وقت خبيث
 احـــــــــــــــــــــل قبــــــــــــــن فعايـــه مـــــــــت ايامــــــــــعكس

 
 ـورـــــــــــــــــــــڤل محـــــــــــــــــان كـــــــــــــن شـــــــــــــزال يبيما 

 ربـــــــم بالهنى و انطــــــــرح من ذاق الهــــــــــــف
 ورــــــــــــار و الشـــــــڤى النــــــــح هو مولـــــــو اصب

 بــــور الغصـــــى رجال العز في بحـــــو رم
 ـورـــــــــــڤل محـــــــــة شان كـــــــــــس بالحرمــــــــعكو 
 ناس الخصلة و الجود و الحيا و النسب
 ورــــــــــــــــــــــار منشــــــــــــذل صــــــد الـــــــــــم بنــــــــــعليه

 بــــــــن في كل طــــة العارفيـــــــــــارت حيلــــــــــب
 ورــــــــــــــــــشڤان ــــــــه من زمــــــــات سيوفــــــــــــو حف

 بـــــــــــا الي غلب ينغلــــــــــان الدنيــــــــذا شـــــــــه
 ورــــــــــل يبــــــــد الخصايـــــــــــع من بعــــــــــــو الشاي

 ربــــــــي في ايامها و انضــــــــماذا من ساج
 ورــــــــــــــب صار ضد مذكـــــــــــخاي و ماذا من

 ازــــــــــــــــام يا الميــــــــــــــــــــة االيــــــــــــذي حالــــــــــــه
 ةــــــــــــان عجبــــــب الزمـــــڤا عـــــــــــر فيهـــــــــــيظه

 ازـــــــــفوب من ــــــــــــــدوم فيها شبــــــــــــس يـــــــلي
 ةــــــــــــــر بوغريبـــــــــــب و الدهـــــــا صاعـــــــالدني

 زازــــــــــــــرو يعـــــــــد مـــــــــــــرح بها عنـــــــــــــــال تف
 ةـــــــــــــــــــى على العقوبـــــــــي يا من تزهــــــــــــابك
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 رازـــــــــــــــــــن تبــــــــــــيڤرز فيها حال الطايــــــــــــتب
 ةــــــــــــــــــــف شربــــــــلأر ــــــــم من المـــــــو تذوقه

 ازـــــــــــار للغــــــي اشعـــــــــــا كـــــــــتعكس معناه
 ةــــــــــبڤر عـــــــــا تصيــــــــــــوي و حدورتهـــــــــــتغ

 ازــــــــــــة البـــــف سرعــــــــــفيها و تك صـــــــــــتنق
 ةـــــــم ركبـــــــــــه غشيـــــــا منــــــــــــل فيهــــــــــــــــيجه
 
 رورــــــــراح و ســــــي افــــي فـــــا شــــــــال تامنه 

 بــــــا تحـــــر كيمـــــــام ديــــــــــت االيــــــــــــاذا كان
 ورــــــــي غرسها على البـــــــح و تسجـــــــــــــتطف

 بــــــان سيلها يندعــــــــــت لو كــــــــــــو اذا خان
 ورــــــــــــن و شهــــــا سنيــــــــــــو من بعد تعالجه

 بـــــــــــــا لعـــام من معاهـــــــي االيــــــــما تهداش
 دورــــــــــــــــــــــــالخاليق تو افصال الفلك على 

 ربــــــــــــــــــــــــليها و ذاك منها هڤ  هذا شانـ
 رورـــــــــــــا و ذاك مغـــــي فيهــــــــــــــذا ساعـــــــــــــه

 بــا و ذاك انعطـــــــــرى من هولهـــــــــــــهذا يب
 ورـــــــــــــــة و ذاك مستــــــــــــــــــم العريــــــــــهذا سه

 ـابها اذا رغبڤي اعـــــــــي ما يبكـــــــــــــويح الل
 ورــــــــــا على النـــــــوح ظالمهـــص و تلــــــــــتنق

 ـيـــــــــــــــڤان باـــــــــــن حصـــــــــــاذا ردت كمـــــــــــم
 لــــــــــــــــــــــه خيــــــــــــڤما ترافـرع  ــــــــكان اذا يس

 يـــــــــــــــه تاقــــــــــــــن سفيـــــــــــــــــاذا ردت كمـــــــــم
 لــــــــــــــليڤا الـــــــــــــي في بحورهـــــــــــــــكان مدرب

 يـــــــــــــــد شاقــــــــــــن سعيـــــــــــاذا ردت كمـــــــــــم
 لــــــــــــــــــي الويــــــــــول انا ما نشوفنــــــــــــــڤكان يـ
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 ـيــــــــــــڤاه من سواــــــــــــــرت بميـــــــــــاذا عــــــــــم
 لــــــــــزل من سيــــــــــــة ما تـــــــــت في هيئــــــــكان

 يــــــــــــــول حقــــڤا يـــــــــــــــــــاذا من جافيهــــــــــــم
 لــــــــــع ذليــــــــــــــا و يرجـــــــــــــي من قوتهـــــــــــيدع

 يـــــــــــــا تالقـــــــوق بعدمــــــــــــرق و اتشــــــــــــتف
 لـــــــــــت الميــــامڤن اذا ســـــــــــــرف ويــــــــــــما تع

 ة ركبــا و الحرمــــــس بالهنـــــاذا من رايـــــــم
 ورــــــــــــا من بعد ذاك مقبـــــــــع لبطنهـــــــــــو رج
 ما صار و صار على اكتافها من عجب
 ورـــــــــــــــــــــن لقصـــــــــــــــوك مشيديــــــــــــو ملـــــــــــكان

 ربــــــــــوات الخـــــــــــــو انط ردتهم في لرماس
 ورــــــــــــــق بحـــــو اكالت األرض من الخالي

 ربـــــــــــــدت ذا الناس اال امثالها تنضــــــــــعڤ
 ورــــــعوض الي ما بدعو عوايد عوايد طي

 بـــــــم تنجلــــــوال شورهـــــو كثرت االمــــــشاف
 زورــــــــام و الـــــــــــوة بالحكــــــــــــلقاو اـــــــــــو ادع
 تــــــــــــــــــــــــــــــــتم
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 لشيخ سيدي بوزيانا
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 لشيخ سيدي بوزيانا: اسادس
 

 قصيدة وقتية  
في قائل هذا الجفر سي بوزيان بوقنايه الهامل كان كفيفا سائحا طعن 

السن ألكثر من قرن من عمره قيل كان يلتقي بالولي الصالح عبد القادر الجياللي 
رضي اهلل عنهويتحدث اليه ويحسبه العامة مجنونا وقيل انه من قبيله الخمامله نواحي 
قرية القايد بلعربي والية سيدي بلعباس وسمع القصيدة من فيه االمام مصطفى سنة 

 .التسعينيات من القرن الماضيوقد توفي سي بوزيان في  1111
 

 يل ال تسالني شى عاقل  ماذا يصرا فى الخلقه كاملآسا
 مجموع الدول الي عند وشى بالد منها يتحول  

 ويغدا في خاطره مهول راه يتهول الهوا واالرض و الجبل الخلقه مجموع قاع مخبل
 سباب الحرب يبدا من الغرب يعلم به الرب

 ويخرج سلطان محمد من سوس ينوض الروس ويتخلطو لقنوس
 راه يقطع فى الروس للمنحوس واللي في دينه مخصوص

 راهم يمضو والدة الحرام متورخ ما كان كالم
 انا ما عندي ماره سامعها من الشعرا

 الحال حكم وربي يعلم ماذا يصرا هم ما بين الكافر والمسلم
 راه يجي السودان فى الدزاير يا لخوان

 يبقو النصاره في حيره تكويهم جمره وتزيد تركبهم عبره 
 ما يصرا باالنقليزكان مشهور وعزيز

 راه ينحصر فى البر و البحور وفى السما يطلقو عليه بخور 
 راه يسلم بلسانه يتكلم حط العالم هو ما نجم

 يا الماريك واشتى  راه القيك تمضى بال تشكيك القنوس قاع تضرب 
 يكفيك وربي يعلم ب
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 سالطين المسلمين يحضو محصورين بالحرب مغبونين
 شردو من وطنهم نسا وذراريهم ربي قدر عليهم

 زوج حمامات يولو شيرات 
 راهم ينقاسو الجيبات ويلبسو عبايات طواالت وتهلو فى الصالة الساعه راها جات

 راها تتسقم بنا الساعه يمضو والد ة الحرام والبياعه
 ف واللي شك فيه راه يخافكالمي صحيح ماي شى هترا

 يا البوليسيه والجدارميه بقو على  الخير الدنيا 
 راهي جايه وحده البليه ما يبقى غير صافي النيه

 الشعب مسى بقاو غير الصبيان و النسا
 دبر وين تغدا راه جا امام المهدي يا الجندي يا اللي كنت للشعب متعدي

 الحبيب اللي يولي الصافي كي الحليبمولى الساعه راه قريب ويمتى يظهر هذا 
 يا سعد السعيد ذاك اليوم عليه فرحه وعيد

 فقالت امرأة اسمها خيره كانت تستمع الى الشيخ سي بوزيان
 يجي فوق عود ازرق  1أنا شفته في جبل تاساله

 يجري كي البرق ما هو شي من الخيل اللي تعرق
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
– قيل من ساس و قيل من سوس وقيل هنا في تاساله مدسوس  –في االمام المهدي وقد قيل  1

حيث يقال ان بمنطقة جبل تاساله والية سيدي بلعباس غار يصل الى غار مالل فيه المهدي وجنده 
 .وعلف خيله
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 قائمة المصادر والمراجع  
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 بيبليوغرافيا
 

 برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم -
 :محمد بن اسماعيل -
 . صحيح البخاري إمام المحدثين ، األحاديث القدسية، المكتبة الثقافية بيروت  -
 :جمال الدين اإلفريقي ابن منظور -
 .لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت -
 :محمد رضا -
ماهر عبد الغني، دار : ، تح (سلسلة الخلفاء الراشدين) اإلمام علي بن أبي طالب -

 .م3004الكتب الحديث، 
 :محمد الفاسي -
 .م 1111 1معلمة الملحون، مطبوعات أكادمية المملكة المغربية،ج -
 :البشير بديار -
 .م 3010، الجزائر،1ط ديوان السيد الحاج عيسى االغواطي، -
 :الملحوني عبد الرحمن -
 .م3002، المغرب، (شيخ أشياخ مراكش) الملحونيديوان الحاج محمد بن محمد  -
 :يوسف بن إسماعيل النبهاني -
المكتبة  ، ضبط وتصحيح األستاذ عزت بيومي، 01،ج  جامع كرامات األولياء -

 .بيروتالتوفيقية، 
 :عبد الكريم القشيري -
لمرعشلي، دار اإعداد وتقديم محمد عبد الرحمان ، الرسالة القشيرية في علم التصوف -

 .م 1111التراث العربي بيروت إحياء 
 :يحي بن شرف الدين النووي -
  .صفقه وأكمل شرحه عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري :شرح األربعين النووية -
 



 (مشال الغرب اجلزائريمجع و دراسة لنماذج من ) اجلزائري يباجلفر يف الشعر الشع

 

266 
 

 :بن خلدون عبد الرحمن -

من ومن سايرهم  أيام العرب والحجم والبربر منالعبر وديوان المبتدأ والخبر كتاب  -
 لبنان -بروت: دار الكتاب العربي ،المجلد األول ،ذوي السلطان األكبر

 :أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني -
م مكتبة 1111، الطبعة السادسة يةسيد البرّ به  االختراعات العصرية لما أخبر  -

 .القاهرة
 :عبد القادر الشعراني -
 :دار الجيل ،1ط،  1ج الطبقات الكبرى المسماة بلواقح األنوار في طبقات األخيار، -

 .م1111بيروت 
 :عبد القادر الجيالني -
بيروت ودمشق  :لبابفتوح الغيب، ضبط محمد سالم بواب، الطبعة الثانية، دار األ-

 .م1113
 :، دار الكتب العلمية1ط مظهر األنوار فيما يحتاج إليه األبرار، سر األسرار و -

 م30001بيروت 
 .دمشق، بيروت دون تاريخ :لبابدار األ ،1ي الحق، ج بالغنية لطال -
 :الشطنوفي المصري اللخمي -

: مكتبة مدبولي .و معدن األنوار في مناقب عبد القادر الجيالني سراربهجة األ
 .ط.ت، د.مصر، د -القاهرة

 :هاشم عثمان -
 ،الجفران األكبر و األصغر، المنسوب إلى اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم -

بيروت لبنان، الطبعة األولى  :مؤسسة العلمي للمطبوعات،  دراسة و تحقيق،
 .هـ1433 -م3003

 :أكرم بركات -
بيروت،  :دار الصفوف باقر شريف القرشي، تقديم الشيخ ،حقيقة الجفر عند الشيعة

 .هـ1420-م3001الطبعة الخامسة 
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 (:أبو العزائم)محمد ماضي  -
الطبعة الثالثة ،الخرطوم السودان :، دار الكتاب، الصوفيالجفر عند الصوفية - 

  .هـ1411-م1110
 :قاضي يوسف ابن اسماعيل النبهاني -
ضبط و تصحيح األستاذ محمد عزت بيومي، المكتبة  ،01ججامع كرامات األولياء، -

 .ت.ط، د.القاهرة، د: التوفيقية
 :األندلسي إبن عبد رّبهأحمد ابن محمد  -
 .  1112-1404مصر،  -القاهرة: العلمية، دار الكتب 4، جالعقد الفريد -
 :الشهرستاني ابن حزم -
محمد علي . الملل والنحل، طاألهواء و النحل و بهامشه الفصل في الملل و  - 

  ت.ط، د.صبيح، القاهرة،د
 :(أبو زكريا) يحي ابن شرف الدين النووي محي الدين -
، مؤسسة (بشرح النووي صحيح مسلم)المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -

 .1114-1414 بيروت،: قرطبة
 :العسقالني الشافعي بن حجرأحمد بن علي  -
  . ـه1211بيروت :، دار المعرفةفتح الباري -
 :بدر الدين أبو محمد العينيمحمود ابن أحمد  -
  القاهرة، مصر: إدارة الطباعة المنيرية ،03ج  شرح صحيح البخاري،ب عمدة القاري -
 ت.، د.دط
 :القرشي الدمشقي ن كثيرإسماعيل بن عمر  -
 .م3002 ،بيروت، لبنان: دار عالم الكتب ،البداية والنهاية -
 :المعتزلي ابن أبي الحديد-
تحقيق محمد ابراهيم، دار الكتاب العربي، دار األميرة  ،01ج  ،شرح نهج البالغة -

 .3001للطباعة و النشر و التوزيع،  
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 :الطبرانيسليمان ابن أحمد ابن أيوب  -
 .، الهند1111، طبعة دلهي، المعجم الصغير -
 :بن ابراهيم الحسيني البلخي الحنفيسليمان  -
 .ت.ط، د.د.، بيروت، مؤسسة األعلمي للمطبوعاتينابيع المودة -
 :الصفارمحمد ابن الحسن  -
،  1213، 1404الطبعة ، مجموعة الحديث الشيعية، قسم الفقه، بصائر الدرجات  -

 .411/ مطبعة األحمدي، طهران، منشورات األعلمي
 :المجلسيمحمد باقر ابن محمد تقي  -

بيروت، : ئمة األطهار، إحياء الكتب اإلسالمية، الجامعة لدرر أخبار األبحار األنوار
  .ت.ط، د.د
 :الجوهريإسماعيل بن حماد  -
 .1110، 4، ط (لبنان)بيروت : ، دار العلم للماليينالصحاح -
 :أبو بكر بن دريدمحمد بن الحسن _ 
 .1111، 1، ط(لبنان)بيروت  ، دار العلم للماليين،جمهرة اللغة -
 :الطريحيفخر الدين  _
، مكتبة المرتضوي، طهران (معجم لغوي شيعي)و مطلع النيرين،  مجمع البحرين -

  .هـ1211، 3إيران، ط
 :الزبيديمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى  -
 .3بيروت، ط :دار صادر من جواهر القاموس، طبعة تاج العروس -
 :الجرجانيالشريف علي بن محمد  -
 .1101السعادة مصر،  :، مطبعة1، ط شرح المواقف -
 :مصطفى صادق الرافعي -
 .م 3001 -هـ1431وت، ، دار الكتاب العربي، بير عجاز القرآن والبالغة النبويةإ  -
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 :العاملي الحسيني محسن األمين -
 -هـ 401، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، سنة أعيان الشيعة -

 .م1111
 :حاجي خليفة -
دمشق، : ، دار الكتاب العربي01، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -

  .ت.ط، د.بيروت، د
 (:أبو محمد )الدينوري ابن قتيبة -
 ت.د .3، طبيروت: فانر ، دار العتأويل مختلف الحديث -
 :(كمال الدين الشافعي) الدميريمحمد بن علي  -
 .هـ1434، 3، درا الكتب العلمية، بيروت، طحياة الحيوان الكبرى -
 :مجد الدين آبادي الفيروزمحمد ابن يعقوب  -
 .3001-هـ1431، 1، طبيروت: ، مؤسسة الرسالةالمحيط القاموس -
 :عبد الرحمن جالل الدين السيوطي -
دار التراث  تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ،01، جتقان في علوم القرآناإل -

 .ت.ط، د.اإلسكندرية، د -بيروت: العربي
 :الراوندي الدين أبو الحسن قطبسعيد ابن هبة اهلل  -
 .ت.ط، د.الحسينية، بغداد، دالمطلعة  ،03، جالخرائج والجرائحعلى  منهاج البراعة -
 :المازندراني شوبآ بن شهرأبو جعفر  -
  .لبنان -بيروت :دار األضواء ،02ج ،مناقب آل أبي طالب -
عن  م،1111المؤسسة الوطنية للكتاب " /اإلنسان اآللي" االلكترونية  كتاب الثورة -

 .لندن   maldin booksدار النشر 
 (:أبو عبد اهلل) القرطبيمحمد بن أحمد األنصاري  -
هـ  1431 ،1، طبيروت: ، مؤسسة الرسالة(تفسير القرطبي) الجامع ألحكام القرآن -
 .م 3001 -
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 :بن سعدمحمد  -
  .ت.ط، د.بيروت، د:، منشورات دار الحياة 11، و ج04ج  الطبقات الكبرى -
 :الجوزيبن جمال الدين بن علي بن محمد  -
  .م1113 -هــ1413بيروت،  :العلمية ب، دار الكتالمنتظم -
 :(الفرجبو أ)عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي  -
  .ت.ط، د.بيروت، د: ، دار الكتاب01مج  ،صفة الصفوة  -
 :(أبو بكر)أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  -
 .م 3001-هـ 1433، دار الغرب اإلسالمي،( تاريخ بغداد )تاريخ مدينة السالم  -
 :األمير عبد القادر الجزائري  -
نزهة الخاطر في قريض األمير عبد القادر، نشر وتحقيق محمد بن األمير عبد   -

 .ت.ط، د.،دالقادر، مطبعة المعارف مصر
 :محمد الحصري القيرواني  -
ط ،  1112 ،القاهرة :تحقيق علي البجاوي،دار إحياء الكتب العربية ،زهر اآلداب -
01. 
 :الفضل عبد اهلل بن محمد بن الصديق الحسني وأب -
 .1112 ،03ط  بيروت، :دار صادراألمين،  اد الكنز الثمين في أحاديث النبيمج -
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 01: .....................الجفـــــر عنــد طائفة السّنة تعريف : األول المبحث
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 11..........(..........سيدي بلعباس) ولد دحـوالشيخ الحبيب : الفصل الثاني -
  11..............................................حياتـــــــــه : المبحث األول   
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     11: .......................................................حياتــــــــه: المبحث األول

 11.....................................خصائص شعـــره : المبحث الثاني   
 111.......................................الموضوعـــــــات: المبحث الثالث   

 141.............................(عيـــن تموشنت)  الزناڤي  الشيخ: الفصل الرابع -
 141.............................................حياتـــــــــه : المبحث األول   
 141....................................خصائص شعـــره : المبحث الثاني   
 111........................................الموضوعــات: المبحث الثالث   

 110(.......................غليزان) سيدي امحمد بن عــــودة:  الفصل الخامس  -
 111.............................................حياتـــــــــه : المبحث األول   
 113........................................الموضوعـــات: المبحث الثاني   

 111..................................................................الخاتمـة -
 111...........................................................الملحق الشعري - 
   113.........................قصائد الجفر عند بعض الشعراء الشعبيين الُمقِلين - 

 112(..............................تلمســان)سيدي مبارك بولطباڤ :  أوال         
 114.........................معلومات عن سيدي مبارك بولطباڤ -
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 صـــــــملخ
الشمال الغربي الجزائري لجزء من هذا الوطن الشاسع المترامي األطراف بمختلف أطيافه  ةإّن رقع

البشرّية و الثقافية المنصهرة و التي لها امتداد خارجه في األصل و المعتقد، أّثر في خلق مجتمع متكامل على 
ِرف َها، و أشكال التعبير الشعبي لهذه جميع المستويات الِفكرية و المقّومات المادية و المعنوّية و الم عتقد َيْسَتشْ 

الجفر في الشعر الشعبي : الم عتقدات الٌمتعّددة سيٌل منها، فقد اجتهدنا بما توّفر لدينا في أطروحتنا الموسومة بـ
شمال الغرب الجزائري، إلى إظهار هذا الّنوع الفّني من التعبير و ما له من بعد  لنماذج من الجزائري، جمع و دراسة

 .في و أخالقي في اعتقاد سّكان المنطقةثقا
 /.  دراسة/جمع/شمال الغرب الجزائري/الشعر الشعبي/الجفر: الكلمات المفتاحية

 

Le Résumé 
La région du nord ouest algérien est une partie de ce pays vaste et étendue, avec 

ses diverses nuances humaines et culturelles qui ont fusionné est qui ont extension hors du 
territoire, sur le plan de la descendance (l’origine) et de la croyance. 

Cette extension a permis la création d’une société, parfaite à tous les niveaux 
spirituels, au niveau des fondements matériels et moraux, et ou la croyance prime. En plus, 
elle est influencé les formes d’expression populaire sur ces sujets des croyances, qui ont 
diverses et nombreuses. 

Nous avons alors travaillé avec ce dont nous disposons dans notre thèse, sous titre 
« la divination dans la poésie populaire algérienne au nord ouest algérien » collecte et étude 
des protos du nord ouest d’Algérie, et cela, pour mettre en valeur ce genre d’expression et sa 
portée culturelle et morale, dans la croyance populaire de la région.          

Mot clés : el jafr/poésie populaire/nord ouest algérien/ recueil/ étude/ . 
 
The Summary  

North west Algerian region is part of the vast and extended country with its various 
human and cultural nuances that have merged and have an extension from the territory in 
terms of off offspring (the origin) and belief. 

This extension has enabled the creation of a society perfect in all spiritual levels, in 
terms of material and moral foundation, and where belief comes (first). In addition it has 
influenced the forms of popular expression of beliefs on these subject, which are diverse and 
numerous so we worked with that we have in our thesis under title “ divination in Algerian folk 
poetry in the north west Algeria “, collect and contemplation for models of north west Algeria.  

As a model and collection to highlight this kind of expression cultural and moral 
bearing, in the popular belief of the region. 
Tags: el jafr/popular poetry/north west Algerian/collection/study/.   

 


